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Kommunstyrelsen 2016-04-11

Annonsering av fullmäktiges kungörelse
Sammanfattning
Enligt ett tidigare beslut i fullmäktige från 1990-talet ska fullmäktiges
sammanträden annonseras i lokaltidningen Mitt i Täby. Den fullständiga
dagordningen publiceras sedan 2004 på kommunens webbplats på samma sätt
som kallelser till nämnderna. För att öka tillgängligheten föreslås att tid och plats
annonseras i ytterligare en ortstidning och den fullständiga kungörelsen
annonseras separat på kommunens webbplats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta
1.

Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i
ortstidningarna Mitt i Täby och Täby Nyheter.

2.

Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden med angivande av
dagordning (kungörelse) ska publiceras på särskild plats på kommunens
webbplats.

Ärendet
Kommunallagens bestämmelser om kungörelser
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträden kungöras.
Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de
ärenden som ska behandlas (dagordning). För nämndernas sammanträden finns
inte motsvarande reglering. Tid, plats och dagordning ska dels anslås på
kommunens anslagstavla, dels lämnas till varje ledamot och ersättare på ett
lämpligt sätt minst en vecka före sammanträdesdagen.
Utöver denna grundregel är det obligatoriskt för en kommun att annonsera tid och
plats för sammanträdet i en eller flera ortstidningar inom samma tid. Fullmäktige
beslutar vilka ortstidningar det ska vara. För att kunna betraktas som en
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ortstidning bör publikationen ha en inte alltför liten spridning på orten och
utkomma så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning.
Tillämpning i Täby kommun
Täby kommun har sedan mitten av 1990-talet annonserat om sammanträdena i
det s.k. mittuppslaget, som var kommunens egna informationssidor riktade till
invånare och företagare om aktuella frågor i kommunen och som ingick i
lokaltidningen varannan vecka. I de fall informationssidorna inte låg i det nummer
som gavs ut närmast inför ett sammanträde, annonserades kungörelsen separat
på annan plats i tidningen.
Efter fullmäktigebeslut år 2007 användes även den nystartade tidningen Täby
Danderyd Tidning som annonsorgan för kungörelserna. Tidningen lades dock ner
år 2009. Under åren 2011-2015 gav kommunen ut en egen publikation till
hushållen fyra gånger per år, Estrid. I samband härmed togs det s.k. mittuppslaget i lokaltidningen bort. Annonseringen av fullmäktiges sammanträden
fortsatte då på annan plats i lokaltidningen Mitt i Täby. I dagsläget köper
kommunen plats för en kommungemensam annons cirka en gång i månaden.
Sedan 2004 publiceras även kungörelsen med dagordning och tillhörande
handlingar på kommunens webbplats. Det sker under rubriken Politik och
Handlingar i Täby kommun på samma sätt som för nämndernas kallelser och
handlingar.
Nytillkommen tidning
Det finns idag ytterligare en tidning med ett innehåll som bedöms fylla kriterierna
för en ortstidning och även har tillräcklig spridning i samhället – Täby Nyheter.
Kommunens ”mittuppslag” publiceras även i denna.
Digitaliserad anslagstavla
Utvecklingen går dithän, att kommuninvånarna i mycket hög grad söker
kommunal information på nätet och förväntar sig att hitta även kungörelser på
hemkommunens webbsida. I slutbetänkandet ”En kommunallag för framtiden”
(SOU 2015:24), som utkom i mars 2015, lämnas förslag om att den fysiska
anslagstavlan, som varje kommun enligt kommunalagen är skyldig att ha, ersätts
av ett utrymme på webbplatsen. Kravet på annonsering i ortstidning skulle i
samband därmed tas bort. Dessa ändringar i kommunallagen föreslås i huvudsak
träda i kraft den 1 januari 2018.
Kommunstyrelsen har lämnat ett yttrande till Finansdepartementet vid sitt
sammanträde 2015-10-19, vari detta förslag tillstyrktes med hänvisning till att det
är en naturlig följd av digitaliseringen i samhället. Täby kommun framförde också
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att genomförandet kan startas parallellt med att kungörelse sker även på den
fysiska anslagstavlan.
Förslag till förändring
Fullmäktige föreslås besluta att annonsering av tid och plats för fullmäktiges
sammanträden sker i de båda lokaltidningarna, tillsammans med kommunens övriga
information i det s.k. mittuppslaget eller på annan plats. En annonsering med
dagordning - vilket inte är obligatoriskt, men viktigt för kommuninvånarnas möjlighet
till deltagande - föreslås införas på separat plats på kommunens webbplats så snart
den är fastställd av ordföranden (efter justering av kommunstyrelsens protokoll). Om
de föreslagna ändringarna i kommunallagen genomförs från år 2018 kommer en
sådan annonsering på webbplatsen även att ersätta densamma i ortstidningen.

Ekonomiska aspekter
Kostnaderna ryms inom ramen för fullmäktiges budget.
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