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§39

KS2017/113

Svar på medborgarförslag om bättre information från kommunen
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. Bollebygds kommun kommer med start i
mars 2018 att samla annonser från kommunen på en fast halvsida i Annonsmarkna’n. Där
kommer kommunens verksamheter annonsera om en del av det som är aktuellt, till exempel
kommunal service och tjänster, aktiviteter, evenemang, möten, invigningar, information till
företag och vissa jobbannonser. Det ska förbättra kommunens service och samtidigt göra det
lättare att hitta kommunens annonser i tidningen.
Ärendet
Anna Lind föreslår i ett medborgarförslag den 21 april 2017 att Bollebygds kommun bokar en
halvsida i Annonsmarknan varannan utgåva för att informera invånarna om olika saker som
händer i kommunen. Det kan röra sig om upphandlingar, inköp, kostnad och dess avsedda
mening, uppförande av diverse byggnader, överklaganden av ifrågasatta beslut, planer för olika
ändamål och underrättelser av renoveringar osv.Man bör också se till att en frågespalt finns att
tillgå på denna sida där invånare kan ställa frågor och få konkreta svar.
Kommunfullmäktige har på sammanträde den 27 april 2017, § 55, remitterat medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för handläggning och besvarande.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. Bollebygds kommun kommer med start i
mars 2018 att samla annonser från kommunen på en fast halvsida i Annonsmarkna’n. Där
kommer kommunens verksamheter annonsera om en del av det som är aktuellt, till exempel
kommunal service och tjänster, aktiviteter, evenemang, möten, invigningar, information till
företag och vissa jobbannonser. Det ska förbättra kommunens service och samtidigt göra det
lättare att hitta kommunens annonser i tidningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om bättre information från kommunen
 Svar på medborgarförslag om kommunens information(101782) (0)
 §55 KF Medborgarförslag om bättre information från kommunen
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