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Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden samt 
revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
6 november 2017 angående annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden. 

Kommunallagen kap 5 § 10 fastslår beträffande kungörelse av kommun
fullmäktiges sammanträden att "Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall 

minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som 
fullmäktige beslutar." Detta regleras även av § 10 i den arbetsordning för 

kommunfullmäktige som beslutades den 20 november 2014 § 80. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 93 om 
följande annonsering: Kommm1fullmäktiges sanimanträden annonseras i Nerikes 
Allehanda och webbtidningen Kopparbergam med angivelse av tid och plats samt 
hänvisning till kommunens webbplats. Annonsering sker på kommunens webbplats 
med tillgång till kungörelse inklusive vilka ärenden som skall behandlas samt 
handlingar till dessa ärenden i den mån dessa finns. 

Från och med den 1 januari 2018 ikra:ftträder en reviderad Kommunallag i vilken 
kravet på annonsering i ortstidningar har tagits bort. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommtu1fullmäktige besluta att annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden ej skall ske i ortstidningar från och med den 1 januari'2018. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdrags bestyrkande 
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Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ej skall ske i 
ortstidningar från och med den 1 januari 2018. Vidare föreslås kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att § 10 i arbetsordning för kommunfullmäktige 
revideras i det att ordet "även" stryks i första stycket, andra meningen. 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att annonsering av 
kommunfullmäktiges sammanträden ej skall ske i ortstidningar från och med den 
1 januari 2018. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att§ 10 i arbetsordning för 
kommunfullmäktige revideras i det att ordet "även" stryks i första stycket, andra 
menmgen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Angående annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen kap 5 § 10 fastslår beträffande kungörelse av fullmäktiges 
sammanträden att "Uppgift om tid och plats för ett sammanträde skall minst 
en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de 01istidningar som 
fullmäktige beslutar." 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 20 november 2014 § 80 
anta med smärre ändringar då föreliggande förslag till arbetsordning för 
kommunfullmäktige för att gälla från och med den 1 januari 2015. § 10 i 
denna arbetsordning anges att 

Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka 
ortstidningar som annonsering om sammanträde skall 
ske. Annonsering skall även ske på kommunens 
webbplats. 

Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift 
om de ärenden som skall behandlas skall införas i 
ortstidningen/ortstidningarna och på kommunens 
webbplats. Om särskilda skäl föreligger får dock 
ordföranden inför ett sammanträde begränsa 
annonseringen i ortstidningarna samt på kommunens 
webbplats. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 93 
om följande annonsering: Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras i 
Nerikes Allehanda och webbtidningen Kopparbergarn med angivelse av tid 
och plats samt hänvisning till kommunens webbplats. Annonsering sker på 
kommunens webbplats med tillgång till kungörelse inklusive vilka ärenden 
som skall behandlas samt handlingar till dessa ärenden i den mån dessa finns. 

Från och med den 1 januari 2018 ikraftträder en reviderad Kommunallag. I 
denna har förutvarande kap 5 § 10 strukits och i kap 5 § 13 anges enbart 
följande: 



Förslag 

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för vruje 
sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de 
ärenden som ska behandlas. 

Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på 
kommunens eller landstingets anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. 

Undertecknad förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att annonsering av kommunfullmäktiges sammanh·äden ej skall ske i 
ortstidningar från och med den I januari 2018. 

Anders Andersson 
Kanslichef 


