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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson

2018-11-08

Dnr KS 2018-796

Kommunstyrelsen

Ansvarig utgivare för webbsändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden, beslut
Förslag till beslut
1. Lars Vikinge (C), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.linkoping.se.
2. Gustaf Appelberg (L), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig
utgivare efter ordförande.
3. Utgivaren ska inte vara ansvarig för vad som sägs under sammanträdet utan
varje ledamot ansvarar själv för det eventuella yttrandefrihetsbrott hen kan
begå.
4. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för sändningarna.
Ärende
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via internet. Det är då fråga om ett
radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen måste därför
anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare till
Myndigheten för radio och tv.
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Programmen kan ses i efterhand på kommunens hemsida. Eftersom
programmen innehåller personer är inspelningen och sändningen av dessa en
behandling av personuppgifter och reglerna i dataskyddsförordningen måste
iakttas. För att få behandla personuppgifter krävs enligt
dataskyddsförordningen en rättslig grund. I kommunallagen finns
bestämmelser om att fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga. Den
rättsliga grund som kommunstyrelsen använder sig av för dessa behandlingar
är därmed att den utför en uppgift av allmänt intresse.
Kommunstyrelsen måste utse någon att vara ansvarig utgivare för sändningar
av kommunfullmäktiges sammanträden på internet. Ordföranden bör vara
ansvarig utgivare, eftersom hen är den som har möjlighet att avbryta
sammanträdet vid behov.
Kommunstyrelsen bör även besluta att utgivaren inte ska vara ansvarig för vad
som sägs i ett direktsänt program såsom fullmäktige utan att varje ledamot
själv ansvarar för det eventuella yttrandefrihetsbrott hen kan begå.
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Bakgrund
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via Internet.
Om kommunen sänder live, eller på av kommunen bestämda tider, via webben
och sändningarna kan nå alla som vill se och lyssna är det fråga om ett
radioprogram enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Kommunen måste då anmäla
sin sändningsverksamhet och anmäla en utgivare till Myndigheten för radio
och tv.
Kommunen kan även besluta att utgivaren inte ska vara ansvarig för vad som
sägs i ett direktsänt program utan att varje ledamot själv ansvarar för det
eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå (exempelvis förtal). För att
beslutet ska gälla och utgivaren inte ha något ansvar måste följande åtgärder
vidtas:
 Varje talare (ledamöter och övriga) ska ha vetskap om att
kommunstyrelsen tagit ett beslut som innebär att de är ansvariga för vad
de säger. Information kan ske t ex genom anslag och i utskicket inför
sammanträdet.
 Kommunen måste även föra ett särskilt register med uppgift om namn,
födelsetid och bostadsadress för var och en av ledamöterna. Om inte
detta görs är det istället utgivaren som är ansvarig. Ett utdrag ur
registret skall genast sändas till Myndigheten för radio och tv varje
gång ett beslut har antecknats i det. En utgivare ska finnas anmäld ändå.
En ansvarig utgivare behövs även om dessa åtgärder vidtas ifall det exempelvis
är något fel i det register kommunen för.
Programmen hålls tillgängliga på kommunens hemsida på Internet för att
allmänheten ska kunna se dem i efterhand. Dataskyddsförordningen tillåter att
man gör undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling om det är
nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Däremot måste
dataskyddsförordningen iakttas när man gör programmen tillgängliga på
webben i efterhand. Om man gör video- eller ljudklipp tillgängliga för
nedladdning på en webbplats är de nämligen inte att betrakta som
grundlagsskyddade sändningar.
Med personuppgifter avses alla uppgifter (även bilder) som gör att man kan
identifiera en fysisk nu levande person. Dataskyddsförordningen omfattar all
behandling av personuppgifter.
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Samråd
Samråd har skett med kommunens jurister och dataskyddsombud vilka
tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.
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Kanslichef, Frida Törnqvist
Kommunsekreterare, Julia Larsson
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Administrativ assistent, Maria
Andersson

