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§ 184 
 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i 
KSN-2018-3218 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige 2019 sammanträder den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april,  
27 maj, 12 juni, 16 september, 7 oktober, 4 – 5 november och 9 december, 
 
att kommunfullmäktige 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april,  
25 maj, 8 juni, 14 september, 5 oktober, 2 – 3 november och 14 december, 
 
att kommunfullmäktige 2021 sammanträder den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april,  
31 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 1 – 2 november och 13 december, 
 
att kommunfullmäktige 2022 sammanträder den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april,  
30 maj, 13 juni, 12 september, 3 oktober, 7 – 8 november och 12 december, samt 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se och på kommunens officiella 
kanaler på sociala medier. 
 
  
Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med förslaget. 
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Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt 

tidningar i vilka kallelsen till kommunfullmäktige ska kungöras 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att kommunfullmäktige 2019 sammanträder den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april,  

27 maj, 12 juni, 16 september, 7 oktober, 4 – 5 november och 9 december, 

 

att kommunfullmäktige 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april,  

25 maj, 8 juni, 14 september, 5 oktober, 2 – 3 november och 14 december, 

 

att kommunfullmäktige 2021 sammanträder den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april,  

31 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober, 1 – 2 november och 13 december, 

 

att kommunfullmäktige 2022 sammanträder den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april,  

30 maj, 13 juni, 12 september, 3 oktober, 7 – 8 november och 12 december, samt 

 

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Upsala Nya 

Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se och på 

kommunens officiella kanaler på sociala medier. 
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