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§ 249: Kungörelse av fullmäktiges sammanträden i
ortstidningar 2020
Delges:
SG - Ekonomiavdelningen
Dnr 19KS512

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Gävle Dagblad och
Arbetarbladet under första halvåret av år 2020 samt
att gruppledarna, i förening med kommunfullmäktiges presidium, därefter
utvärderar hur fortsatt annonsering ska ske.
samt
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras
Ärendebeskrivning
Enligt nu gällande arbetsordning för fullmäktige, 11 §, ska fullmäktige bestämma i
vilka ortstidningar uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska
införas. Annonseringen ska omfatta uppgifter om de ärenden som ska behandlas.
Bestämmelsen i arbetsordningen måste tolkas och förstås i anledning av kraven i
1991 års kommunallag att annonsering i ortstidning var obligatoriskt.
I den nya kommunallagen togs kravet bort på att fullmäktiges sammanträden
måste kungöras i ortstidningar (Jfr. prop. 2016/17:171 s. 230 ff.). Gävle kommun
har under föregående år annonserat i Gävle Dagblad och Arbetarbladet
motsvarande 100 000 kronor.
Kommunstyrelsen har gett sektor Styrning och stöd, via kommundirektören, i
uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder. I anledning av den digitalisering
som samhället genomgår kan det idag inte anses motiverat ur kostnadssynpunkt
att fortsätta annonsera i den utsträckning som sker idag och till den kostnad som
nu föreligger. Annonseringen för år 2020 ska därför begränsas till att endast avse
nästkommande års sammanträden mellan perioden januari till juni. Där efter får
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gruppledarna och fullmäktiges presidium utvärdera om fortsatt annonsering ska
fortsätta ske.
Inlägg i ärendet
Gin Akgül Hajo (V), Eva Älander (S), Mattias Eriksson Falk (SD), Jan Myléus (KD),
Åsa Wiklund Lång (S)

Yrkanden
Ordföranden yrkar följande
"Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kungöra kommunfullmäktiges sammanträden i Gävle Dagblad och
Arbetarbladet under första halvåret av år 2020 samt
att gruppledarna, i förening med kommunfullmäktiges presidium, därefter
utvärderar hur fortsatt annonsering ska ske.
samt
Kommunstyrelsen beslutar
att beslutet ska omedelbart justeras
Gin Akgül Hajo (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
kungöra sammanträdena i Gefle Dagblad samt Arbetarbladet.
Jan Myléus (KD) yrkar på följande tilläggsattsats
att en remiss snarast skickas till kommunala pensionärsrådet,
pensionärsorganisationer samt andra seniorberikade organisationer och samfund.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Gin Akgül Hajo (V) och ordförandens mot varandra och finner
kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Votering begärs.
Ordföranden begär då handuppräckning och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt ordförandens förslag. Slutligen ställer ordföranden Jan Myléus(KD) förslag
till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Jan Myléus tilläggs
att-sats.
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Reservationer
Jan Myléus (KD) samt Gin Akgül Hajo (V) reserverar sig till förmån för sina egna
yrkanden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kungörelse av fullmäktiges sammanträden i ortstidningar
2020, dnr 19KS512-1
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