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Kommunstyrelsen

Annonsering av Kommunfullmäktiges
kungörelse om sammanträde
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktiges sammanträden endast kungörs på kommunens anslagstavla
2. Kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras utifrån detta beslut.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Sedan årsskiftet ska kommunens anslagtavla vara digital och finnas på kommunens
hemsida. Detta ger ett minskat behov av annonsering på annat sätt, av bland annat
kungörelsen av kommunfullmäktiges möten. För att minska kostnader och behovet av
personella resurser finns anledning att ompröva behovet av annan annonsering än den
som är obligatorisk och ska göras på kommunens anslagtavla.
Ärende
Kommunfullmäktiges kungörelse om sammanträde annonseras i Lokaltidningen och
Skånska Dagbladet. Kungörelsen publiceras även på kommunens digitala anslagstavla
och anslagstavlan på kommunhuset. Den senare är sedan den nya kommunlagen trädde
kraft den 1 januari 2018 i juridisk mening inte att betrakta som kommunens anslagstavla,
eftersom anslagstavlan ska vara webbaserad och finnas lätt åtkomlig på kommunens
hemsida. Kraven på att anslagstavlan ska vara webbaserad har tillkommit för att öka
tillgängligheten. Ingen behöver längre ta sig till kommunhuset för att ta del av
informationen. Däremot behövs tillgång till Internet, vilket kan vara en viss begränsning
därför finns i kommunens reception en dator med tillgång till internet för besökare.
Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras på
kommunens anslagstavla. Övrig annonsering och publicering är frivillig.
Utifrån att kommunallagens krav på annonsering har ändrats föreslås att
kommunfullmäktiges sammanträden i Höörs kommun anslås på kommunens digitala
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anslagstavla. Det innebär en årlig kostnadsminskning på ca 50 000 kr. Kostnaderna
fördelades 2017 på 32 406 kr i dagspressen och 15 631 Lokaltidningen.
Förslaget är förankrat med kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna för de
politiska partierna i kommunfullmäktige.
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