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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2020:430 

24 - Svar på medborgarförslag angående sändning av 
fullmäktiges sammanträden på webben 
Tack för ditt medborgarförslag. Ditt förslag nådde 25 röster 2020-10-02. 
Många andra kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden på webben och vi 
har under en längre tid undersökt vilka lösningar som skulle kunna tillämpas i vår 
kommun.  

Det har tidigare varit en fråga om resurser, både finansiella och personella, men vi 
har nu funnit en lösning som kommer göra det möjligt för oss att sända 
fullmäktiges sammanträden live på webben.  
Efter installation och interna utbildningar hoppas vi att lösningen kommer att vara 
i drift tidigt under våren. 

Handlingar i ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2021-01-26 
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 
 
Förslag på sammanträdet 
Tomas Pettersson (S) yrkar: ” Socialdemokraterna yrkar att varje livesänt 
kommunfullmäktigesammanträde sparas på kommunens hemsida så att 
sändningen kan ses i efterhand under 14 dagar.  
Enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service och de 
förordningar som regeringen utfärdat med stöd av denna lag, skall 
videosändningar på kommunens hemsida textas om de finns kvar för nedladdning 
längre än 14 dagar. 
Med hänsyn till de ekonomiska och organisatoriska svårigheter som en textning 
skulle medföra idag föreslås därför att kommunfullmäktiges sammanträden sparas 
i upp till 14 dagar på kommunens hemsida för att därefter raderas." 

 
Beslutsgång 
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 
bifall Tomas Petterssons (S) tillägg genom acklamation.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med föreslaget tillägg. 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Administrativa enheten
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Svar på medborgarförslag angående sändning av 
fullmäktiges sammanträden på webben 
Tack för ditt medborgarförslag. 

Ditt förslag nådde 25 röster 2020-10-02. 

Många andra kommuner sänder sina fullmäktigesammanträden på webben och vi 
har under en längre tid undersökt vilka lösningar som skulle kunna tillämpas i vår 
kommun.  

Det har tidigare varit en fråga om resurser, både finansiella och personella, men vi 
har nu funnit en lösning som kommer göra det möjligt för oss att sända 
fullmäktiges sammanträden live på webben. 

Efter installation och interna utbildningar hoppas vi att lösningen kommer att vara 
i drift tidigt under våren. 

Handlingar i ärendet 
Förslagsställarens medborgarförslag, 2020-09-03 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. 

 
 
 
Peter Åkerström 

 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Administrativa enheten
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