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Nr 277. Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2013
samt tidningar i vilka kallelsen ska
kungöras
KSN-2012-0691
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att sammanträde med kommunfullmäktige under
2013 ska äga rum måndagarna 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april (bokslut 2012), 27 maj, 26
augusti, 30 september, 28 oktober, 25 november
och 9 december 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 Upsala Nya Tidning,
Upplands Nyheter, Uppsalatidningen, Uppsala Fria
Tidning och tidningen 18 Minuter.
Vidare anmäls att kommunstyrelsen den 10 oktober 2012 § 193 beslutat att under 2013 sammanträda kl 13.00 onsdagarna 16 januari, 6 februari, 6
mars och 10 april, tisdagen 7 maj, onsdagarna 22
maj, 19 juni, 14 augusti, 4 september, 9 oktober, 6
november, 20 november och 18 december.
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till
förmån för att fullmäktige ska besluta
att fastställa sammanträdestider för våren enligt
kommunstyrelsens förslag, samt
att utvärdera höstens dagsammanträden genom en
enkät till fullmäktigeledamöter och ersättare.
Uppsala den 21 november 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

26 NOV 2012

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin
Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai
(båda S) och Rickard Malmström (MP).
Ärendet
Förslaget innebär att fullmäktiges samman-träden
börjar efter lunch. Avsikten är, liksom hittills, att
sammanträdena ska avslutas senast kl 22.00.
Avsikten är att fullmäktige under eftermiddagen
ska behandla interpellationer och frågor. Arbetsordningen medger att dessa får behandlas även om
färre än hälften av ledamöterna är närvarande. Liksom idag påbörjas behandling av beslutsärenden
från kl 17.30. Detta låses inte i detta beslut utan
kan prövas under året.
Förslaget innebär att tidigare avsatta tisdagar, sk
reservdagar, utgår.
I kommunstyrelsens tidsplanering för 2013 är fyra
särskilda tillfällen inlagda för diskussioner med
fullmäktiges presidium och ledarna för partigrupperna i fullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser
Här föreslås att tisdagarna utgår vilket sparar
lokalkostnader, som utgår oavsett om reservdagen
utnyttjas eller ej, liksom ersättningar till förtroendevalda. Förslaget att börja sammanträdena kl
13.00 innebär å andra sidan kostnadsökningar som
är beroende av ledamöters och ersättares närvaro.

