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 Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013, samt tidningar i vilka 
kallelse till kommunfullmäktigesammanträde ska kungöras 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  sammanträde med kommunfullmäktige under 2013 ska äga rum måndagarna 28 januari, 
25 februari, 25 mars, 27 maj, 26 augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november och 9 
december samt tisdagarna 26 mars, 28 maj, 1 oktober, 29 oktober och 26 november med 
början kl 16.30, 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av bokslut 2012 ska äga rum måndagen 
den 29 april med början kl 13.00,  
 
att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av IVE 2014 – 17 ska äga rum måndag 
den 10 juni och tisdag den 11 juni med början kl 10.00, samt 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2013 ska annonseras i Uppsala Nya 
Tidning, Upplands Nyheter, Uppsalatidningen, Uppsala Fria Tidning och tidningen 18 
Minuter  
 
Ärendet 
Förslaget är utarbetat efter samråd med kommunstyrelsens ordförande och kommunfull-
mäktiges ordförande.  
 
Avsikten är, liksom hittills, att sammanträdena ska avslutas senast kl 22.00. Förslaget innebär 
en förändring gentemot tidigare ordning i det att sammanträden på tisdagar inte är inlagda 
som reserv utan som tider som avses utnyttjas. 
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Liksom för närvarande avses den första timmen vid måndagssammanträden utnyttjas för 
behandling av interpellationer och frågor. Sammanträdena på tisdagar planeras utnyttjas för 
behandling av interpellationer och frågor. Arbetsordningen medger att dessa får behandlas 
även om färre än hälften av ledamöterna är närvarande. Detta låses inte i detta beslut utan kan 
prövas under året.  
 
I kommunstyrelsens tidsplanering för 2013 är fyra särskilda tillfällen inlagda för diskussioner 
med fullmäktiges presidium och ledarna för partigrupperna i fullmäktige. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär att kommunfullmäktige sammanträder fem tisdagar under 2013. Hittills har 
vanligtvis fyra tisdagar reserverats varav ett par har utnyttjats. Detta innebär kostnadsöknin-
gar som är beroende av ledamöters och ersättares närvaro. Kostnaden för ett KF sammanträde 
med vanligt närvaro kan uppskattas till ca 140.000 kronor.  
 
Kostnaden ska planeras in i kommunstyrelsens budget för 2013.  
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