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Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol (-)
Kommunfullmäktigeledamot Johan Jonsson (C) har 2018-04-12 inkommit med
interpellation ställd till Kommunfullmäktiges ordförande Bo Eddie Rossbol (-).
”Att kommunfullmäktige inte längre behöver annonseras i ortstidning betyder inte
att det skulle vara förbjudet att annonsera. Kommunfullmäktige är kommunens
högsta beslutande församling, vald i direkta val. För oss i Centerpartiet är det
självklart att frågan om eventuellt fortsatt annonsering av kommunfullmäktiges
sammanträden i ortspressen ska avgöras av kommunfullmäktige. Kommer du som
kommunfullmäktiges ordförande att låta fullmäktige ta ställning i frågan?”

Svar på interpellation om KF annonsering från Johan Jonsson
Tidigare Kommunallag har sedan länge styrt hur kungörelse ska ske. Precis som
du pekar på har vi haft ambitionen att vara heltäckande med annonsering i
tidningarna som i huvudsak distribuerats i kommunen. Detta har vi sedan lång tid
tillbaka beslutat i KF. Då man tog bort detta krav i den nya kommunallagen p.g.a
att vi snabbt kommit in i den digitala eran så anses inte annonser i tidningen vara
särskilt meningsfulla. Idag vet nästan alla att man kan kolla på kommunens
hemsida för att se när våra KF möten sker. Det finns även en sammanträdes
kalender som visar alla möten i nämnder och bolag. Det går också utmärkt att
ringa till kommunalkontoret för att få denna information oavsett om man har
tillgång till en dator eller ej. Sammanträdenas annonsering sker idag på fliken
Politik och där efter under Kallelse och Protokoll. Om den ska ligga på något
annat ställe kan vi undersöka men detta är en tjänstemanna fråga. Dagens struktur
på hemsidan kommuniceras med SKL som sagt OK till den. Emmaboda var först i
länet med en digital anslagstavla (och säkert bland de första i landet) istället för
den analoga anslagstavla, där man satte upp bl.a. kungörelser. Många kommuner i
länet var i kontakt med Emmaboda för att lära och få idéer på hur den digitala
anslagstavlan kan se ut. Därmed inte sagt att vi inte kan bli bättre. Jag har därför,
efter att du lämnat in din interpellation, talat med kommunsekreteraren som
tillsammans med sin stab i ärendehanteringen ska titta över strukturen och se om
något ska förändras och därmed förbättras. Intresset för att närvara på kommunala
möten och då KF specifikt är ganska begränsat vilket jag har konstaterat under de
sista dryga 25 åren som jag suttit där, varav drygt 20 år i presidiet. Kostnaden för
annonseringen har också varit hög. Under de år som kommunallagen varit under
omarbete så har jag inte hört att någon har reserverat sig mot att digitalisera
kungörelsen.
Frågan
Du ställer frågan om jag kommer att låta KF ta ställning till om vi ska återinföra
annonsering i ortspressen. Där är mitt svar, att jag inte kommer att lyfta frågan till
att återgå till den gamla analoga tiden. Det finns inte logik i att lägga flera hundra
tusen på detta. De medlen gör säkert bättre nytta på andra ställen i den kommunala
verksamheten.
Det nya KF som tillträder 15 okt har naturligtvis möjlighet att ompröva frågan.
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