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Nr 107. Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2016, samt tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktige ska kungöras 
KSN-2015-1745 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att sammanträde med kommunfullmäktige under 2016 ska äga rum 25 januari, 29 februari, 21 
mars, 25 april, 30 maj, 13 juni, 5 september, 3 oktober, 7-8 november och 12 december, 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2016 ska annonseras i Upsala Nya 
Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se och på 
kommunens officiella kanalaer på sociala medier 
 
Anmäls komunstyrelsens beslut 
 
att under 2016 sammanträda 10 februari, 3 mars (torsdag), 6 april, 11 maj, 25 maj, 15 juni, 24 
augusti, 14 september, 19 oktober, 23 november och 14 december,  
 
att arbetsutskottet ska sammanträda 2 februari, 16 februari, 22 mars, 3 maj, 17 maj, 7 juni, 16 
augusti, 6 september, 11 oktober, 15 november och 6 december, 
 
att arbetsutskottet (KSAU-P) ska sammanträda 26 januari, 9 februari (kl 14.30), 22 mars (kl 
15.30), 19 april, 24 maj, 13 september (kl 14.30), 18 oktober samt 29 november, 
 
att mark- och exploateringsutskottet (MEX-utskottet) ska sammanträda 19 januari, 1 mars, 12 
april, 10 maj, 14 juni(kl 14.30), 30 augusti, 27 september, 25 oktober, samt 22 november, 
samt 
 
att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att sammanträda 9 februari, 15 mars, 5 
april, 17 maj (kl 15.30), 14 juni, 13 september, 11 oktober (kl 15.30), 15 november (15.30) 
samt 13 december. 
 
I ärendet deltagande: 
Marlene Burwick, Erik Pelling,Ulrik Wärnsberg, Eva Christiernin (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström, Linda Eskilsson (alla MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt, 
Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas 
Segersam (KD) och Simon Alm (SD). 
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Dessutom närvarande: 
Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander, Sofia Spolander, Carolina 
Bringborn Anadol (alla M) Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C). 
 
Uppsala den 14 oktober 2015 
Marlene Burwick/Ingela Persson 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdestider för 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar vidare årligen om i vilka tidningar kallelsen ska publiceras 
 
Föredragning 
Förslaget bygger på kommunens ärendegång. Kommunfullmäktige (KF) sammanträder 
månatligen på måndagar på Uppsala Konsert och Kongress. 
 
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder onsdag eftermiddag kl 13 normalt 19 dagar före 
kommunfullmäktige med undantag för sammanträdet 3 mars som äger rum på en torsdag.  
 
Sedan något år sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) tisdag eftermiddag kl 
13.15.  
 
Styrelsen för Uppsala Stadshus AB (USAB) och KSAU-P, sammanträder båda tisdagar kl 
13.15 med några undantag; sammanträdet i USAB den 17 maj respektive 11 oktober äger rum 
kl 15.30. KSAU-P den 9 februari respektive 13 september äger rum 14.30 och sammanträdet 
den 22 mars äger rum kl 15.30. 
 
Mark-och exploateringsutskottet (MEX) sammanträder på tisdagar kl 13.15 med undantag för 
den 14 juni då sammanträdet äger rum kl 14.30 
 
Förslaget till vilka media kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska 
annonseras i överensstämmer med nuvarande ordning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär samma antal ordinarie sammanträden som för innevarande år och ryms 
inom budget. 
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