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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Webbsändning av Kommunfullmäktiges sammanträden införs från och med 
sammanträde den 9 september 2013. 

2.Fr.o.m. år 2014 finansieras webbsändningar av Kommunfullmäktiges 
sammanträden inom Kommunfullmäktiges budgetram. 

Redogörelse för ärendet 
I och med upphandling och införande av nytt mötessystem Plenum så finns 
möjligheten att webbsända Kommunfullmäktiges sammanträden. Kostnad för 
webbsändning fr.o.m. mars 2013 ingår i det avtalade priset. Ingen kostnad år 2013 
med anledning av webbsändningen förekommer, varken för att se på sammanträdet 
live eller i efterhand, s.k ondemand. Från och med mars 2014 tillkommer en kostnad 
av 109 440 kr per år för webbsändning. Denna kostnad innefattar 1TB trafikkostnad 
och 200GB lagring vilket innebär en täckt trafikkostnad för ca 100 webbtvtittare per 
helt fiillmäktigesammanträde i snitt och lagring av årets alla sammanträden. 

Webbsändningen distribueras som en unik länk på kommunens webbplats varifrån 
man kan titta på sammanträdet i realtid eller i efterhand via en webbspelare. 
Webbspelaren hämtar information från mötessystemet och synliggör vilket ärende 
som avhandlas och kan även visa namnet på den som talar. Det finns också möjlighet 
att distribuera handlingar till respektive ärende. Ärendelistan för sammanträdet är 
synlig och klickbar, vilket gör att tittaren kan orientera sig mellan ärendena i 
webbspelaren. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunkansliet uppfattar önskemål från såväl förtroendevalda som allmänheten om 
att webbsända Kommunfullmäktiges sammanträden. Möjligheten att titta på 
fullmäktiges sammanträden i realtid samt i efterhand via Österåkers kommuns 
webbplats ökar möjlighet till insyn och transparens. Webbsändningar, där man kan 
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P Österåker 
följa specifika ärenden av intresse, torde dessutom appellera till en annan grupp 
människor än dem som redan idag följer fullmäktiges sammanträden via radio. 
Webbsändningarna kan även vara behjälpliga för de medborgare som från och med i 
höst har möjlighet att lämna in MedborgarfÖrslag. 

Kommunkansliet erinrar om att den teknikutveckling som sker och som kommunen 
anammat via exempelvis surfplattor till Kommunstyrelsens ledamöter, "ligger i 
tiden" och att digital information och informationsutbyte via exempelvis 
webbsändningar kan ses som en del av detta. 

Beslut bör delges 
Quenter AB 
Kommunikationsenheten 

Peter Freme 
Kanslichef 

Stina Nilsson 
Kommunfullmäktiges sekreterare 


