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Kommunstyrelsen

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2014, samt tidningar i vilka kallelsen till
kommunfullmäktige ska kungöras
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att sammanträde med kommunfullmäktige under 2014 ska äga rum måndagarna 27 januari,
24 februari, 31 mars, 28 april (bokslut 2013), 26 maj, 29 september, 27 oktober, 24 november
och 15 december med början kl 13.00
att kommunfullmäktiges sammanträde för behandling av IVE 2015-2018 ska äga rum
måndag den 9 juni och tisdag den 10 juni med början kl 09.00, samt
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2014 ska annonseras i Upsala Nya
Tidning, Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt publiceras på uppsala.se
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
att under 2014 sammanträda kl 13.00 onsdagarna 15 januari, 5 februari, 5 mars, 9 april
(bokslut 2013), 7 maj, 21 maj (IVE), 18 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november, 26
november och 17 december.
Ärendet
Kommunfullmäktiges presidium har haft överläggning med gruppledarna om fullmäktiges
sammanträdestider för nästa år. Förslaget bygger på att fullmäktige sammanträder sista
måndagen i månaden liksom tidigare med starttid kl 13.00. Förslaget innefattar inga planerade
reservdagar.
Förslaget bygger på att föreslagen ändring av Kommunallagen, innebärande att det nya
kommunfullmäktige träder kraft den 15 oktober och innebär att val av presidium,
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valberedningen, kommunalråd och kommunstyrelse sker vid sammanträdet den 27 oktober.
Skulle lagändring inte ske flyttas sammanträdet till den 3 november.
Förslaget innebär också att IVE-sammanträdet startar kl 9.00 båda dagarna. Erfarenheterna
från de senaste åren visar att många ärenden bordläggs över sommaren varför två extra
sammanträdestimmar kan motiveras.
Om det uppstår något ärende som kräver beslut direkt efter sommaren kan
kommunfullmäktige kallas till extra sammanträde den 25 augusti och kommunstyrelsen till
extra sammanträde den 13 augusti
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