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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Patric 

Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och Crister 

Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionens första att-sats bifalles. Motionens andra att-sats anses besvarad.            

Sammanfattning 

Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 

Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 

inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 

tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 

webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 

till teckenspråkstolkning vid webbsändning. Kommunstyrelsen anser att 

motionens första att- sats är genomförd samt föreslår att motionens andra att- 

satts avstyrks då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att 

göra sammanträdenas tillgängliga. Motionen är således besvarad.          

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD), Patric Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 

Crister Spets (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2018 

inlämnat rubricerad motion i vilken föreslås att berörd instans utreder de 

tekniska möjligheterna till en fungerande textning i samband med 

webbsändningar samt att berörd instans även utreder de tekniska möjligheterna 

till teckenspråkstolkning vid webbsändning.           

Motionen har inte skickats på remiss. 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i 

kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 
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service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

I lagen är direktsändningar undantagna från reglering. Trots detta anser 

Kommunstyrelsen att textning i samband med webbsändningar bör 

genomföras. I budget 2020 för Kommunfullmäktige är medel för att genomföra 

en förstudie för Kommunfullmäktiges sammanträden avsatta. Under hösten 

2020 planeras de första sammanträdena att live textas genom AI (artificial 

intelligence). 

Motionens andra att sats att utreda de tekniska möjligheterna till 

teckenspråkstolkning vid webbsändning anser Kommunstyrelsen inte ska 

tillstyrkas då textning av sammanträden ses som en tillräcklig åtgärd för att göra 

sammanträdens tillgängliga.  

Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström 

(SD) och Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörselskadade. 

   

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 


