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Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018, samt tidningar i vilka kallelsen till 
kommunfullmäktige ska kungöras 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige 2018 sammanträder den 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april,  
28 maj, 11 juni, 17 september, 15 oktober (konstituerande), 5 – 6 november och 10 (11) 
december, 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska annonseras i Upsala Nya 
Tidning, Upplands Nyheter, ETC Uppsala och Uppsalatidningen samt publiceras på 
uppsala.se och på kommunens officiella kanaler på sociala medier. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda nätbaserad nyhetsmedia för möjlig 
annonsering av fullmäktiges sammanträden inför 2019, 
 
att kommunstyrelsen 2018 sammanträder den 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 30 maj,  
13 juni, 29 augusti, 19 september, 15 oktober (konstituerande) 24 oktober, 21 november och 
12 december,  
 
att arbetsutskottet 2018 sammanträder den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 22 maj, 
5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december, 
 
att arbetsutskottet – planering (KSau-p) 2018 sammanträder den 13 februari, 24 april, 29 maj, 
9 oktober och 18 december, 
 
att arbetsutskottet – social hållbarhet (KSau-s) 2018 sammanträder den 23 januari, 13 mars, 
29 maj, 18 september, 20 november och 18 december, 
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att utskottet för kommungemensam service sammanträder 2018 den 24 januari, 21 mars, 23 
maj, 22 augusti, 10 oktober, 5 december, 
 
att mark- och exploateringsutskottet 2018 sammanträder den 12 februari, 19 mars, 16 april, 
21 maj, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 12 november och 3 december. 
 
att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att 2018 sammanträda den 30 januari, 27 
februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november 
samt 4 december. 
 
Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Rikard Steinholtz (M), Mats Gyllander (M), Mohamad Hassan (L), 
Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget 
tilläggsyrkande; att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden även omfattar 
24Uppsala.se, samt att Mål och budget för Uppsala kommun fastställs vid 
kommunfullmäktiges junisammanträde. och avger skriftlig reservation enligt bilaga A. 
 
Vid avgörandet delagande 
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Eva Christiernin (S),  
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa Mothata (S), Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V), Mats Gyllander (M), Rikard Steinholtz (M) 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD) 
 
Uppsala 18 oktober 2017 
Marlene Burwick/Ingela Persson  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga A § 209 
 
 
 
 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 
 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 
Sveriges och Uppsalas medielandskap har genomgått stora förändringar de senaste åren. 
Människor konsumerar i ökande utsträckning nyheter och annat medieinnehåll digitalt, och 
den traditionella papperstidningens räckvidd fortsätter att krympa. Ur demokratisk synpunkt 
är det viktigt att människor har möjlighet att ta del av information om hur deras kommun styrs 
samt när och var deras förtroendevalda träffas. Därför menar Alliansen att Uppsalas 
kommunfullmäktigesammanträden borde annonseras även i digitala lokalmedier. 
Alliansen anser vidare att Uppsala kommunfullmäktige borde fastställa budget för 
nästkommande år redan på junisammanträdet. Att fastställa budgeten i november som nu är 
fallet innebär att kommunens förvaltningar får mycket kort tid på sig att ställa om till 
förändrade ramar. Detta försvårar för förvaltningscheferna att uppfylla sina mål inom den 
givna ramen, och det försvårar upprätthållandet av en ansvarsfull ekonomisk styrning för 
politiker, stadsdirektör och ekonomiförvaltning. 
Alliansen yrkade därför på 
 
Att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden även omfattar 24Uppsala.se 
 
Att Mål och budget för Uppsala kommun fastställs vid kommunfullmäktiges 
junisammanträde. 
 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
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