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 Kommunstyrelsen 
 

Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2012, samt tidningar i 
vilka kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden ska kungöras 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  sammanträde med kommunfullmäktige 2012 ska äga rum kl 15.00 måndagarna  
den 30 januari, 27 februari, 26 mars, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 29 oktober,  
26 november och 10 december, 
 
att dessa sammanträden börjar kl 15.00 för behandling av interpellationer och frågor. 
Behandling av beslutsärenden börjar kl 17.30 med inriktning att sammanträdena avbryts 
senast kl 21.00 
 
att reservdagar för kommunfullmäktige 2012 är tisdagarna den 31 januari, 27 mars, 25 
september och 27 november kl 17.30 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av bokslut 2011 ska äga rum måndagen 
den 23 april kl 13.00, 
 
att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av Inriktning-Verksamhet-Ekonomi 
(IVE) 2013-2016 ska äga rum måndag den 11 juni och tisdag den 12 juni med början kl 
10.00, samt 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde 2012 ska kungöras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter, Uppsalatidningen, Uppsalademokraten och tidningen 18 Minuter. 
 
Ärendet 
Vid fastställandet av kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2011 (december 2010) fick 
fullmäktiges presidium i uppdrag att överväga starttiden för kommunfullmäktiges 
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sammanträden. En enkät till fullmäktiges ledamöter har inte gett någon entydig bild av vilka 
önskemål församlingen har i denna fråga.  
 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden 2012 ska starta kl 15.00. Då en stor 
del av fullmäktiges sammanträdestid upptas av interpellationer och frågor förekommer i dag 
att många måste bordläggas, inte sällan ett par sammanträden, vilket gör att frågorna minskar 
i aktualitet. För att få en snabbare hantering föreslås att särskild tid reserveras för detta.  
 
Fullmäktiges arbetsordning medger att dessa kan behandlas utan krav på att minst 41 
ledamöter är närvarande. Presidiet föreslår därför att tiden fram till kl 17.30 används för 
interpellationer och enkla frågor. Behandlingen av beslutsärenden börjar kl 17.30. Det innebär 
att ledamöter som har svårt att ta sig från sitt arbete ändå kan ha möjlighet att delta när 
beslutsärendena behandlas. 
 
Den föreslagna ordningen möjliggöra att sluttiden för sammanträdena kan sättas till kl 21.00 
vilket något tillgodoser dem som önskar undvika kvällssammanträden. 
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