
Kommunfullmäktiges sammanträde 
 Solna den 1 december 2020 

 

Motion om att texta kommunfullmäktige 

Ur ett demokratiskt perspektiv är det självklart att Solnaborna på ett enkelt sätt ska 
kunna följa med i den politiska debatten och de politiska beslut som fattas. Därför är 
det viktigt att det finns möjlighet att följa debatterna i kommunfullmäktige såväl på 
plats som hemifrån. I dessa tider av pandemi är möjligheten att på ett 
tillfredsställande sätt följa fullmäktige hemifrån extra viktig för att minimera risken för 
smittspridning.   

Det är bra att Solnas kommunfullmäktigesammanträden spelas in och sänds digitalt, 
men den som någon gång har försökt följa debatterna hemifrån vet att ljud- och 
bildupptagningen lämnar mycket att önska. Det kan vara svårt att se vem som talar 
och till och med vilket ärende som behandlas, men de riktigt stora problemen är med 
ljudet. En person med god hörsel behöver sannolikt ha sin uppspelande enhet på 
maximal ljudvolym för att kunna följa debatten utan större ansträngning. För den med 
sämre hörsel är det svårt att överhuvudtaget hänga med i det som sägs.  

Cirka 15 % av Sveriges befolkning lider av en hörselnedsättning. En förbättrad 
ljudkvalitet av fullmäktiges webbsändning skulle kunna underlätta för de med mindre 
svårigheter. Enligt Hörsellinjen behövs däremot även textning av sändningar för att 
döva och hörselskadade ska kunna ta del av samhällsinformation via 
webbsändningar av exempelvis valdebatter. Detta gäller så klart vid webbsändning 
av andra politiska debatter, såsom i fullmäktige.  

Som förtroendevalda är vi skyldiga att skapa förutsättningar för alla att delta i den 
demokratiska debatten på lika villkor. Denna motion skulle göra fullmäktige trevligare 
att titta på, men framförallt skulle förslaget underlätta för de med medfödda eller 
förvärvade hörselnedsättningar, för äldre och även för de med annat modersmål än 
svenska att följa med i det politiska samtalet.  

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta: 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att förbättra ljud- och 
bildkvaliteten av kommunfullmäktiges sammanträden. 

att uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att texta webbsändningen av 
kommunfullmäktiges sammanträden.  

 

 

 

   

Atilla Yavuz    Thomas Magnusson 
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