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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 75

Revidering av kommunfullmäktiges
sammanträdestider för 2021

KSN-2018-3218

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attupphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 §
204 som berör sammanträdesdagarna 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 1-2
november 2021, samt

2. attkommunfullmäktige istället sammanträder den 1 mars 2021, den 22 mars
2021 samt den 8-9 november 2021.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

I samband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades
upptäcktes att fullmäktiges beslutadesammanträden i februari, mars och november
2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven. För att underlätta deltagande
för både ledamöter och ersättare men även för intresserad allmänhet föreslås att dessa
sammanträden flyttas till andra datum.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21februari 2020
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Revidering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 

204 som berör sammanträdesdagarna 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 1-2 
november 2021, samt 

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 1 mars 2021, den 22 mars 
2021 samt den 8-9 november 2021. 

 

Ärendet 

 I samband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades 

upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden i februari, mars och november 
2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven. För att underlätta deltagande 

för både ledamöter och ersättare men även för intresserad allmänhet föreslås att dessa 
sammanträden flyttas till andra datum. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barnperspektivet har beaktats i 
ärendet. Jämställdhets- och näringslivsperspektivet bedöms inte vara aktuella. 

Föredragning 

Kommunfullmäktige har den 5 november 2018 § 204 beslutat om sammanträdestider 
för perioden 2019 – 2022. I samband med att planeringen för övriga möten 2021 
påbörjades upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden i februari, mars och 
november 2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-21 KSN-2018-3218 

  
Handläggare:  
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För att underlätta deltagande för både ledamöter och ersättare men även för 
intresserad allmänhet föreslås att dessa sammanträden flyttas till andra datum.  

Förvaltningen har undersökt vilka datum i närtid som skulle passa samt kontrollerat 
tillgång till lokaler och kommit fram till förslaget att sammanträdet den 22 februari 
2021 ombokas till den 1 mars 2021, att sammanträdet den 29 mars 2021 ombokas till 

den 22 mars 2021 och att sammanträdet den 1-2 november 2021 ombokas till den 8-9 

november 2021. 

För sammanträdena den 1 och den 22 mars är lokalfrågan löst genom att 
sammanträdesdatumet kan boka om hos Uppsala Konsert och Kongress men för 
novembersammanträdet undersöker förvaltningen fortfarande en lämplig lösning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Då ombokningen av de två första sammanträdena sker inom ramen för 
kommunledningskontorets avtal med Uppsala Konsert & Kongress har ombokningen 

av de sammanträdena inga ekonomiska konsekvenser. 

Då lokalfrågan för novembersammanträdet ännu inte är löst är de ekonomiska 

konsekvenserna för den ombokningen svåra att bedöma. Ett lokalbyte kan innebära en 
högre sammanträdeskostnad än vanligt, men ambitionen är att även detta 

sammanträde kan lösas inom befintligt avtal med Uppsala Konsert & Kongress varpå 
ombokningen inte får några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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