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Sammanfattning
I kommunallagen(2017:725)- KL- finns i 8 kap 9-13 §§ regler om
kommunens anslagstavla. Den ska vara webbaserad och innehålla:
1. Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden om justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en
nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget
bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.
Därutöver ska den innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan
information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på
anslagstavlan. På anslagstavlan ska t ex kommunala föreskrifter kungöras.
Utöver ovanstående får anslagstavlan endast innehålla tillkännagivanden om
styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt beslutsunderlag inför
fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders sammanträden.
I övrigt föreskrivs att anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna
särskiljas på kommunens webbplats. Kommunen ska också i sina lokaler
eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på
anslagstavlan vilket innebär en utökad serviceskyldighet.
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1 Tillkännagivanden på kommunens anslagstavla
KL 8 kap 10 § reglerar vad som ska finnas på kommunens anslagstavla när
det gäller fullmäktiges och nämndernas sammanträden:
1. Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden om justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en
nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget
bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.
Utöver ovanstående får anslagstavlan enligt 11 § endast innehålla
tillkännagivanden om styrelsens och övriga nämnders sammanträden samt
beslutsunderlag inför fullmäktiges, styrelsens och övriga nämnders
sammanträden.
1.1 Justerade protokoll
På Säffle kommuns anslagstavla ska tillkännages justerade protokoll från
kommunfullmäktige.
1.2 Beslutsunderlag inför sammanträden
På Säffle kommuns anslagstavla ska beslutsunderlag inför fullmäktiges möte
tillkännages.
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2 Tillgänglighet
Kommunens webbaserade anslagstavla ska enligt KL 8 kap 9 § vara
lättillgänglig och kunna särskiljas på kommunens hemsida.
Kommunen ska också i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten
möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan. Regeln innebär en utökad
serviceskyldighet för kommunerna och har till syfte att säkerställa att de
kommunmedlemmar som inte har tillgång till digital lösning kan få
information om innehållet på anslagstavlan på annat sätt.
2.1 Serviceskyldighet
Kommunmedlemmar ska kunna ta del av innehållet på den webbaserade
anslagstavlan på kommunens bibliotek.
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