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att mark- och exploateringsutskottet (MEX-utskottet) ska sammanträda kl 13.15 tisdagarna 20 januari, 24 februari, 25 mars (onsdag), 21 april, 2
juni, 1 september, 29 september, 3 november och 8
december,
att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB)
att sammanträda kl 13.15 tisdagarna 3 februari, 17
mars (Ekonomiskt bokslut), 7 april (årsredovisning), 14 april, 12 maj, 16 juni, 15 september, 13
oktober, 17 november, 15 december.

kommunfullmäktige

Därutöver har kommunstyrelsen fattat ett preliminärt beslutat att fastställa

att sammanträde med kommunfullmäktige under
2015 ska äga rum måndagarna 19 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april (årsredovisning 2014), 2526 maj (IVE 2016-19), 15 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november och 7 december,

att KSAU bjuder in till företagarfrukost (den sk
50-gruppen) kl 7.00-9.00 torsdagarna 26 februari,
4 juni och 3 september samt onsdag 25 november,
samt

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska annonseras i Upsala Nya Tidning,
Upplands Nyheter och Uppsalatidningen, samt
publiceras på uppsala.se
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat
att under 2015 sammanträda kl 13.00 onsdagarna
4 februari, 11 mars, 15 april (bokslut), 6 maj
(IVE), 27 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september,
14 oktober, 18 november och 9 december (IVEdirektiv),
att arbetsutskottet ska sammanträda kl 13.15 tisdagarna 27 januari, 3 mars (redovisning av ekonomiskt utfall 2014), 7 april (årsredovisning), 14
april (IVE), 28 april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti
(delårsbokslut per 30/6), 8 september, 6 oktober, 9
november (måndag) och 1 december (IVE-direktiv),
att arbetsutskottet (KSAU-P) ska sammanträda kl
13.15 tisdagarna 10 februari, 10 mars, 14 april, 5
maj, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november,
att arbetsutskottet reserverar 12 – 14 januari för
resa och den 16 – 17 april för resa med Uppsala
City,

att Näringslivsgruppen inkl KSAU sammanträder
torsdag den 5 februari (Kl 15-20 inkl middag), tisdag den 5 maj, torsdag den 1 oktober och torsdag
den 5 november (kl 15-17).
Uppsala den 8 oktober 2014
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/ Astrid Anker
I avgörandet deltagande:
Fredrik Ahlstedt, Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia
Hamenius (båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba
Busch Thor (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Irene Zetterberg, Milischia Reszai (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmári Waldau (V).
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M) och Peter
Nordgren (FP).
Ärendet
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har att
fastställa sammanträdesdatum för nästa år. Kommunfullmäktige beslutar vidare årligen om i vilka
tidningar kallelsen ska publiceras

2 (2)

Föredragning
Förslaget bygger på den ärendegång som kommunen har sedan lång tid. Kommunfullmäktige
(KF) sammanträder månatligen på måndagar.
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder onsdag eftermiddag normalt 19 dagar före kommunfullmäktige. Sedan något år sammanträder kommunstyrelsens utskott tisdag eftermiddag. Det gäller
även styrelsen för Uppsala Stadshus AB.
I ärendet är inlagt tider för KSAU-P. Formerna för
arbetsutskottets särskilda sammanträden med samhällsbyggnadsfrågor kommer att förtydligas så att
det blir klarare vilka presidier som ska adjungeras
och vilka frågor som ska hanteras.
Förslaget beträffande KF innehåller några nyheter
jämfört med hittillsvarande praxis.
KF sammanträder normalt i Uppsala Konsert och
Kongress, sal B. Den lokalen och även övriga lokaler i huset är bokade den 26 januari varför förslaget är att KF i januari sammanträder den 19
januari. Fullmäktige behandlar då ärenden som
behandlats av KS den 17 december i år. Det kan
här också noteras att sammanträdet i april kommer
att äga rum i en annan lokal. Sammanträdet den 15
juni äger rum i A-salen.
Då junisammanträdet blir ett normalsammanträde
föreslås att det läggs en vecka senare än praxis för
att säkrare kunna fånga upp ärenden som kräver
beslut före sommaren.
KF har under mycket lång tid haft som praxis att
sammanträda den sista måndagen i månaden. Det
har ett par nackdelar. Dels betyder det att arbetsutskottets och KS första sammanträden för hösten
måste läggas tidigt i augusti, en tid som alltmer
kommit att bli en normal semesterperiod. Dels
betyder det att KFs decembersammanträde ligger i
nära anslutning till novembersammanträdet.
Förslaget är därför att kommunfullmäktige under
hösten sammanträder den första måndagen i månaden från och med september. Det ger fyra fullmäktigesammanträden med jämna mellanrum under hösten.

Förlaget innebär också att beslutet om ärendet
Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2016-19 (IVE)
äger rum i maj. Beslutsprocessen för IVE föreslås
vara att KSAU behandlar majoritetens förslag den
14 april och KS den 6 maj. Planeringen innefattar
att majoriteten avsätter veckan 9 – 13 mars för
arbetet med IVE.
Förslaget innebär i övrigt att KS sammanträden
anpassas efter KF och arbetsutskottets beredande
sammanträde därefter. I april ligger KS sammanträde 12 dagar före KF för att kunna behandla
bokslutet. Tidpunkten påverkas av påskveckan.
Likaså ligger KS sammanträde i augusti 12 dagar
innan på grund av semesterperioden.
Det bör noteras att ordföranden alltid har rätten att
föreslå förändringar om behov föreligger.
I ärendet föreslås också att beslut fattas om att
reservera tid för två resor under våren. Det har
länge diskuterats att behov föreligger för en gemensam resa med arbetsutskottet och tjänstemannaledningen. Tid reserveras för det den 12 –
14 januari. Program får diskuteras senare. Vidare
gör arbetsutskottet varje år en resa tillsammans
med Uppsala City, tid för det reserveras 16 – 17
april.
Ärendet innehåller vidare tider för kommunens
företagsfrukostar och näringslivsgruppen i enlighet
med praxis.
Förslaget till vilka media kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska annonseras i
överensstämmer med nuvarande ordning.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär samma antal ordinarie sammanträden som för innevarande år och ryms inom
avsatt ram.

