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Svar på interpellation ställd av Pia Steensland (KD) och
Catharina De Geer (KD) om webbsändningar från
kommunfullmäktige
Pia Steensland (KD) och Catharina De Geer (KD) ställde på kommunfullmäktiges
möte 2017-11-27 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob
Högfeldt (M) om webbsändningar från kommunfullmäktige.
Fråga: Finns det nu ett avtal på plats med leverantören med
avseende på att tekniken runt webbsändningarna och att de
inspelade sändningarna skall fungera tillfredsställande?
Svar: I dagsläget finns inget tydligt avtal med leverantören. Det finns en
överenskommelse med leverantören om sändningarna där följande tjänster ingår
och ska fungera tillfredsställande:
• Live streaming för 50 samtidiga tittare samt eftersändningar 25 samtidiga
tittare av sammanträden,
• tjänsten innefattar lagring och eftersändning av material och därför
faktureras också tjänsten varje månad oavsett om sändning av
sammanträde har skett,
• I tjänsten ingår 30 gigabyte lagringsutrymme på on demand-server,
• Avtalstid och uppsägning enligt kontrakt.
Hur stort är det digitala lagringsutrymmet?
I den tjänst som Strängnäs kommun använder sig av ingår 30 gigabyte
lagringsutrymme på en on demand-server.
Varför finns inte samtliga KF-inspelningar från det senaste året
tillgängliga på hemsidan?
Alla webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden under 2017 finns
samlade här: http://strangnas.webcasterplay.net/LoadAll.aspx
Hur mycket betalar kommunen för webbsändningarna per år?
Strängnäs kommun betalar 9150kr (inkl. moms) per sammanträde. Sammanlagt,
för 2017, har Strängnäs kommun betalat 100 650kr.
Varför är webbsändningarna fortfarande inte tydligt
synliggjorda på kommunens hemsida?
Inför varje kommunfullmäktigesammanträde görs det notis om det i nyhetsflödet
på kommunens hemsida under Delta och påverka :
https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Paverka-kommunen/
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Information om webbsändningen finns även på sidan för kommunfullmäktige:
https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunensorganisation/kommunfullmaktige2/
Inför varje kommunfullmäktige skrivs det alltid en notis om möjligheten att följa
kommunfullmäktigessammanträdet via webbsändningen på kommunens
Facebook-sida. Det är ett bra sätt att nå dem som regelbundet inte besöker
kommunens webbplats.
Vilka åtgärder kommer du vidta för att synliggöra webbsändningarna bättre på hemsidan?
I samband med att kommunen tar fram en ny webb ska synliggörandet av
webbsändningarna utvecklas.
Förs det nu statistik över hur många tittare det är som följer
webb-sändningarna? Om svaret är ”Ja”, hur ser statistiken ut?
I nuläget finns det inte möjlighet att få statistik över antalet tittare från
leverantören. Den statistik som finns tillgänglig är antalet sidvisningar för denna
sida: https://www.strangnas.se/sv/Kommun-och-politik/moten-handlingar-ochprotokoll/Webbsandningar/ och den ser ut som följande:
Månad
2016
Oktober
November
December
2017
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November

Sidvisningar

Unika
sidvisningar

97
266
134

78
198
118

146
108
174
134
87
194
6
115
138
196
240

124
97
143
108
80
163
5
95
119
147
211

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen

Webb-sändningar från Kommunfullmäktige (KF) i Strängnäs kommun startades under 2012 genom
ett ideellt initiativ från en engagerad medborgare. Vi Kristdemokrater anser att detta var ett mycket
värdefullt initiativ som främjar öppenhet, insyn och medborgarnas möjlighet att följa den politiska
processen i kommunens högsta beslutande organ. Att initiativ också engagerade allmänheten och
uppskattades av medborgarna var tydligt då det ofta var flera hundra unika tittare som följde
sändningarna (live och i efterhand).
När KFs sammanträden flyttades från Djäknehallen till Paulinska salen övertog kommunen ansvaret
för webb-sändningarna. Tyvärr medförde skiftet en hel del brister angående bland annat kvaliteten
på sändningarna och möjligheten att se sändningarna i efterhand. I oktober 2015 ställde KD därför en
interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Jakob Högfeldt (M) med ett antal frågor angående
brister runt webb-sändningarna från Kommunfullmäktige.
I interpellationssvaret 2015 (se bilaga) angav Jacob Högfeldt bland annat att det saknades ett avtal
med leverantören men att ett sådant var under framtagande. Vidare angavs att det i avtalet skulle
ställas krav på kvaliteten på sändningarna, utökat lagringsutrymme som skulle möjliggöra att
åtminstone samtliga sändningar från det senaste året skulle finnas tillgängliga på webben samt att
det skulle föras statistik över antalet personer som tittar på webb-sändningen. Dessutom angavs att
det fanns ambitioner att synliggöra webb-sändningarna bättre på hemsidan.
Nu har det gått två år och det är på sin plats att följa upp vad som har hänt på området. Från KDs sida
upplever vi det är färre driftstörningar på sändningarna, men att det exempelvis fortfarande är ett
begränsat antal sändningar som finns tillgängliga på hemsidan. Dessutom finns länken till webbsändningarna fortfarande kvar på samma undangömda plats på hemsidan som för två år sedan.
Baserat på ovanstående önskar vi ställa nedanstående frågor till Jacob Högfeldt (M) i egenskap av
Kommunstyrelsens ordförande:
1. Finns det nu ett avtal på plats med leverantören med avseende på att tekniken runt webbsändningarna och att de inspelade sändningarna skall fungera tillfredsställande?
2. Hur stort är det digitala lagringsutrymmet?
3. Varför finns inte samtliga KF-inspelningar från det senaste året tillgängliga på hemsidan?
4. Hur mycket betalar kommunen för webb-sändningarna per år?
5. Varför är webb-sändningarna fortfarande inte tydligt synliggjorda på kommunens hemsida?
6. Vilka åtgärder kommer du vidta för att synliggöra webb-sändningarna bättre på hemsidan?
7. Förs det nu statistik över hur många tittare det är som följer webb-sändningarna? Om svaret
är ”Ja”, hur ser statistiken ut?

