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Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en huma-
nistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur- och 
kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Mer info finns på www.sorunda.net! 

PRESSMEDDELANDE: 
 
Sorundanet frågar om WebbTV i Nynäshamns kommun 
 
Sorundanet föreslog 2006 att kommunfullmäktiges sammanträden skulle sändas på 
webben. Möjligheterna utreddes och WebbTV har diskuterats vid flera tillfällen. Enligt 
uppgift i Nynäshamns Posten ska det finnas ett förslag med priser innan sommaren 
2009. Sorundanet undrar vad som händer med WebbTV, speciellt med tanke på att 
nuvarande kabel-TV-avtal med TV-Nynäs går ut 2009-06-30. 
 
Västerby den 9 juni 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun, meddelar 
att man interpellerar om vad som händer med WebbTV i Nynäshamns kommun. I december 2006 
lämnade Sorundanet in en motion om att kommunen skulle genomföra en förstudie för 
möjligheterna att sända fullmäktigemöten på webben. Motionen besvarades i september 2007. 
Utredning har diskuterats vid olika gruppledarträffar, bl.a. i januari 2008 men är nu troligen  
inaktuell eftersom teknik och priser har förändrats på två år. Enligt en artikel i Nynäshamns Posten 
den 13 februari 2009, skulle det finnas ett förslag med priser innan sommaren. Avtalet med TV-
Nynäs går dessutom ut 2009-06-30.  
 
“Vad kommer att hända med sändningarna av kommunfullmäktige från och med september 2009, 
då avtalet med TV-Nynäs har gått ut och när kommer ett prisförslag att presenteras för politikerna 
i Nynäshamns kommun?” undrar Sorundanets partiledare Lena Dafgård. 
 
”Idag är det bara en mycket begränsad del av invånarna i Nynäshamns kommun som kan ta del av 
sändningarna från kommunfullmäktige, vilket är ett demokratiskt problem. När kommer övriga 
kommuninvånare också att få möjlighet att följa kommunfullmäktige hemifrån” fortsätter Lena 
Dafgård. 
 
”Vi menar att det är hög tid att sätta ned foten i denna fråga. Alla invånare i hela kommunen ska 
enkelt kunna följa kommunfullmäktiges sammanträden. WebbTV är kostnadseffektivt och når 
väldigt många. Vi tror att WebbTV gör att fler engagerar sig vilket är bra för demokratin.” avslutar 
Lena Dafgård. 
 
Materialet i dess helhet finns tillgängligt på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. 
Kontakta gärna Lena Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för 
mer information. 


