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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 357

Ändring av sammanträdesdag för 
kommunfullmäktige i juni 2021 

KSN-2018-3218 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 
§ 204 som berör sammanträdesdag den 7 juni 2021, samt

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 14 juni 2021.

Sammanfattning 

I samband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades 

upptäcktes att fullmäktiges sammanträden i slutet av våren bara har en vecka emellan, 
den 31 maj och den 7 juni. Sammanträdet i juni föreslås flyttas till den 14 juni för att 
sprida ut sammanträden lite mer. Praxis i kommunen är att inte ha sammanträden 

under grundskolans lovdagar men det föreslås här avsteg från det den här gången. 
Vårterminen 2021 slutar den 10 juni. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ändring av sammanträdesdag för 
kommunfullmäktige i juni 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018  

§ 204 som berör sammanträdesdag den 7 juni 2021, samt 
2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 14 juni 2021. 

 

Ärendet 

I samband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades 
upptäcktes att fullmäktiges sammanträden i slutet av våren bara har en vecka emellan, 
den 31 maj och den 7 juni. Sammanträdet i juni föreslås flyttas till den 14 juni för att 

sprida ut sammanträden lite mer. Praxis i kommunen är att inte ha sammanträden 
under grundskolans lovdagar men det föreslås här avsteg från det den här gången. 

Vårterminen 2021 slutar den 10 juni. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barnperspektivet har beaktats i 

ärendet. Jämställdhets- och näringslivsperspektivet bedöms inte vara aktuella. 

Föredragning 

Kommunfullmäktige har den 5 november 2018 § 204 beslutat om sammanträdestider 

för perioden 2019 – 2022. I samband med att planeringen för övriga möten 2021 
påbörjades upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden i februari, mars, och 
november 2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven. Dessutom 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-11-04 KSN-2018-3218 

  
Handläggare:  

John Hammar 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

uppmärksammades att sammanträdet i juni endast låg en vecka efter sammanträdet 
31 maj 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 om ovan nämnda ändringar av 
sammanträdedatum förutom den gällande junisammanträdet, delvis eftersom frågan 
om lokal den 14 juni inte var löst. 

Sedan dess har yttre omständigheter tvingat fram en utveckling av 

kommunfullmäktiges möjligheter och rutiner kring sammanträden med deltagande på 
distans. Därför föreslås ändring av sammanträdesdatum innan lokalfrågan lösts. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär ingen ändring av antalet sammanträden under året och innebär 
därför inga konsekvenser för personal- eller arvodeskostnader. 

Ett lokalbyte kan innebära en högre sammanträdeskostnad än vanligt, men 

ambitionen är att även detta sammanträde kan lösas inom befintligt avtal med 
Uppsala Konsert & Kongress varpå ombokningen inte får några ekonomiska 
konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2020 
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