2017-11-15
Kommunsekreterare
Johan Hägglund
0490-254024
johan.hagglund@vastervik.se
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträden
Bakgrund
I Kommunallag (2017:725) som träder i kraft 1 januari 2018 ändras bland annat hur
fullmäktige tillkännager och kallar till sammanträde, 5 kap. 13-15 §§. Nuvarande lag
Kommunallag (1991:900) säger 5 kap. 10 § att ”uppgift om tid och plats för ett sammanträde
skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige
beslutar”. I den nya lagen finns inte detta stycke med.
Västerviks kommunfullmäktiges arbetsordning 10 § anger att ”Fullmäktige beslutar
särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske”. Gällande
beslut fattades av fullmäktige 2015-02-23, § 88 och säger att ”annonsering […] skall
ske i Västerviks Tidningen, VästerviksPosten samt på kommunens hemsida under
mandatperioden 2015-2018.
Med anledning av ändringarna i kommunallagen kring tillkännagivande och kallelse har
kommunfullmäktiges presidium gett ledningskontoret i uppdrag att se hur
annonseringen i lokaltidningarna kan tas bort.

Beredning av ärendet
Kostnaderna för fullmäktiges annonsering i lokaltidningarna uppgick 2016 till 102 tkr.
I det ingår två annonser per sammanträde för tio sammanträden 2016. De två
tidningsannonserna inför fullmäktiges sammanträde i november 2017 kostade 15,4 tkr.
Kallelse till fullmäktige läggs idag ut på kommunens hemsida och senast från och med
1 januari 2018 kommer kallelsen också publiceras på kommunens digitala anslagstavla.
Idag kommuniceras mycket av kommunens budskap via framförallt hemsidan och
andra digitala kanaler. Kanaler som är både snabbare och billigare. En annons i en
kommersiell digital kanal, med motsvarande spridning som fullmäktiges
tidningsannons i lokalpressen, kostar ansenligt mindre än tidningsannonserna. Något
exakt pris är svårt att ge då det bl.a. beror på hur stor spridning man vill ha på sin
annons.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 2015-02-23, § 88, Ändring av annonsering för
kommunfullmäktige i Västerviks kommun,
att ny formulering ska vara ”Tid, plats och ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden
ska tillkännages på kommunens hemsida och anslagstavla”,
att den nya formulering börjar gälla från och med 1 januari 2018 till mandatperiodens
slut
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