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Nr 200. Förslag till kommunfullmäkti
ges sammanträdestider 2012 och sam
manträdestider första halvåret 2012, 
samt tidningar i vilka kallelsen till kom
munfullmäktiges sammanträden ska kun
göras
(KSN-2011-0597)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk-
tige besluta

att sammanträde med kommunfullmäktige 
2012 ska äga rum måndagarna den 30 januari, 
27	 februari,	 26	mars,	 28	maj,	 27	 augusti,	 24	
september, 29 oktober, 26 november och 10 
december,

att sammanträdena under första halvåret 
börjar kl 16.30 för behandling av interpellatio-
ner och frågor. Behandling av beslutsärenden 
börjar kl 17.30,

att uppdra till kommunstyrelsen att återkom-
ma med förslag till starttid för sammanträdena 
andra halvåret,

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 mån-
dagen den 23 april kl 13.00,

att kommunfullmäktiges sammanträde för 
behandling av Inriktning-Verksamhet-Ekono-
mi (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 sam-
manträde 2012 ska kungöras i Upsala Nya 
Tidning, Upplands Nyheter, Uppsalatidningen, 
Uppsalademokraten	och	tidningen	18	Minuter.

Uppsala den 23 november 2011

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher La-
gerqvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia 
Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Ma-
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), 
Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Vid fastställandet av kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2011 (december 2010) 
fick	fullmäktiges	presidium	i	uppdrag	att	över-
väga starttiden för kommunfullmäktiges sam-
manträden. En enkät till fullmäktiges ledamö-
ter har inte gett någon entydig bild av vilka 
önskemål församlingen har i denna fråga. 

Kommunstyrelsen föreslår att nu gällande 
ordning ska gälla under första halvåret 2012 
och att styrelsen återkommer under våren med 
förslag från och med augustisammanträdet.




