Sorundanet
Motion – December 2006

Att: Nyn•shamns kommun
Kommunstyrelsef€rvaltningen
Kommunfullm•ktige

Motion ang‚ende webb-s•ndning av kommunfullm•ktige
( En (1) bilaga)
Bakgrund
Nyn•shamn •r en av de mest glest befolkade kommunerna i Stockholms l•n med cirka sjuttio inv‚nare
per kvadratkilometer. Avst‚ndet mellan t•torten och det stora flertalet av kommuninv‚narna •r
f€rh‚llandevis l‚ngt och relativt omst•ndligt att f•rdas. Detta g€r att den €ppna debatten i
kommunfullm•ktige blir sv‚rtillg•nglig f€r flertalet medborgare. En negativ faktor f€r demokratin.
Allm•nhetens bes€ksfrekvens i fullm•ktige •r generellt mycket l‚g, ett bekymmer som Nyn•shamn
delar med landets €vriga 289 kommuner. F€r att n‚ ut till medborgarna har ett stort antal kommuner
sedan n‚got ‚r b€rjat s•nda sina fullm•ktigem€ten p‚ webben.
Sorundanet har studerat en handfull kommuner som anammat denna teknik. Vi hade dessutom
f€rm‚nen att f‚ g€ra ett studiebes€k i Botkyrka kommun under deras webbs•ndning av
kommunfullm•ktigem€tet den trettionde november. Bj€rn Adelly, tj•nsteman i Botkyrka kommun,
meddelade att s‚v•l politiker som tj•nstem•n var mycket positiva till webbs•ndningarna. Detta
konfirmeras av tillfr‚gade kollegor i andra kommuner.
Som exempel kan n•mnas:
 Bes€ksfrekvensen on-line under fullm•ktigem€tena uppg‚r till cirka ett hundra personer.
 Antal personer som i efterhand klickar sig in och titta p‚ delar av fullm•ktigem€tena uppg‚r
till mellan 1000 och 1500 i m‚naden i Botkyrka. ƒvriga tillfr‚gade kommuner redovisar
procentuellt samma intresse.
 Den moderna och l•ttillg•ngliga tekniken tilltalar •ven de yngre medborgarna.
 Tekniken •r under st•ndig utveckling och m€jlighet finns nu f€r allm•nheten och politiker att
interagera via chatt s‚v•l f€re som under och efter m€tet.
 Tekniken •r enkel att sk€ta n•r den v•l •r p‚ plats och som exempel kan n•mnas Ume‚
kommun d•r elever p‚ gymnasiets Data- och medielinje ansvara f€r produktion och s•ndning.
Nyn•shamns kommunfullm•ktige s•nds idag via com-hems kabelteven•t, f.d. HSB: s kabelteven•t.
Enligt uppgift n‚r detta cirka trettio procent av de boende i t•torterna.
En bandupptagning av KF l•ggs ut p‚ biblioteken f€r utl‚ning.
Yrkande
Sorundanet yrkar att Nyn•shamns kommun genomf€r en f€rstudie f€r att utreda m€jligheterna att
s•nda kommunens fullm•ktigem€ten p‚ webben. Studien ska ta fram f€rslag till alternativa tekniska
l€sningar, kostnader f€r s‚v•l investeringar som drift och f€rvaltning samt vilka m€jligheter det finns
f€r kommunens gymnasieskola att ansvara f€r s•ndningarna. Studien b€r synkroniseras med
projekteringen av •ndam‚lsenliga lokaler f€r kommunens fullm•ktigem€ten.
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