TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2015.288
Datum:2015-10-26
Utvecklings- och förvaltningssekreterare Cecilia Stedt
E-post: cecilia.stedt@ale.se

Kommunfullmäktige

Förslag till fastställande av kungörelse av kommunfullmäktiges
sammanträden år 2016
Enligt kommunallagens 5 kap. 5 §, ska uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges
sammanträden, minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som
kommunfullmäktige bestämmer.
Under år 2015 har uppgifter om tid och plats samt ett urval av de aktuella ärendena från
kommunfullmäktiges föredragningslista införts i Alekuriren. Kungörelsen har därutöver förutom
att den i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen anslagits på kommunens anslagstavla även
funnits tillgänglig på biblioteken. Kallelsen som skickas ut i ett senare skede, har publicerats på
hemsidan. Kommunfullmäktiges sammanträde har även publicerats som en nyhet på kommunens
hemsida.
Nytt från och med årsskiftet 2015/2016 är att även kommunfullmäktiges handlingar har
tillgängliggjorts på kommunens hemsida med syftet att öka insynen i kommunens arbete för
invånare i Ale.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att samma tillvägagångsätt också ska gälla för år 2016.
Uppgift om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2016 kungörs i
Alekuriren. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida, www.ale.se, på
kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken. Kommunfullmäktiges sammanträde ska
även fortsättningsvis publiceras som en nyhet på kommunens hemsida. Slutligen föreslås att
kommunfullmäktiges handlingar även fortsättningsvis, publiceras på kommunens hemsida
tillsammans med föredragningslistan.

Presidiets beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 kungörs i
Alekuriren.
Kommunfullmäktige beslutar att föredragningslistan ska finnas tillgänglig på kommunens hemsida
www.ale.se, kommunens officiella anslagstavla samt på biblioteken under år 2016.
Kommunfullmäktigs beslutar att under år 2016 ska kommunfullmäktiges möten publiceras som en
nyhet på kommunens hemsida.
Kommunfullmäktige beslutar att under år 2016 ska fullmäktiges handlingar fortsätta att publiceras
på www.ale.se tillsammans med föredragningslistan.
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Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande 2015-10-26

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Utvecklings- och förvaltningssekr.

För kännedom
Kontorsservice
Kundcenter
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