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Sammanfattning

Enligt 5 kap 13-15 §§ i kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för
fullmäktiges sammanträden samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Sammanträdena
ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Inom
samma tid ska ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena. Kallelsen ska innehålla uppgift
om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas. I och med
ikraftträdandet av den nya kommunallagen den 1 januari 2018 finns det inte någon skyldighet att
kungöra fullmäktiges sammanträde i ortstidning.
Under 2020 tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden på Malmö stads anslagstavla,
Malmö stads hemsida www.malmo.se, genom mindre annonser i Sydsvenska Dagbladet och via
Malmö stads sociala medier. Kommunfullmäktige föreslås besluta att sammanträdena ska
tillkännages på motsvarande sätt under 2021.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivandet om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden samt uppgift om de ärenden som ska behandlas
ska, förutom på kommunens anslagstavla, ske på Malmö stads hemsida, www.malmo.se,
och via Malmö stads sociala medier under 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att tillkännagivande om tid och plats för
kommunfullmäktiges sammanträden därutöver ska ske genom mindre annonser i
Sydsvenska Dagbladet under 2021.
Beslutsunderlag
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Ärendet

Enligt 5 kap 13-15 §§ i kommunallagen ska ordföranden tillkännage tid och plats för fullmäktiges
sammanträden samt uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Sammanträdena ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Inom samma
tid ska ledamöter och ersättare kallas till sammanträdena. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid
och plats för sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas. I och med ikraftträdandet
av den nya kommunallagen den 1 januari 2018 finns det inte någon skyldighet att kungöra
fullmäktiges sammanträden i ortstidning.
Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages enligt ovan ska uppgift om
ärendet tillkännages på kommunens anslagstavla senast vardagen närmat före
sammanträdesdagen. Information om ärenden som tillkännagetts på detta sätt ska lämnas till
ledamöter och ersättare så att den kan antas nå dem senast vardagen närmast före
sammanträdesdagen.
Under 2020 tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden på Malmö stads anslagstavla,
Malmö stads hemsida www.malmo.se, genom mindre annonser i Sydsvenska Dagbladet och via
Malmö stads sociala medier. Kommunfullmäktige föreslås besluta att sammanträdena ska
tillkännages på motsvarande sätt under 2021.

