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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att sammanträde med kommunfullmäktige under 2015 ska inledas klockan 13.15. 
Beslutsärenden inleds klockan 14.30. Undantag från detta gäller sammanträdena om Mål och 
budget den 2 och 3 november vilka inleds klockan 09.00 med beslutsärenden. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige bestämmer när ordinarie sammanträden skall hållas.  
(5 kap.7 § första stycket KL) 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, som har att fatta avgörande beslut i betydelse-
fulla ärenden i landets till storlek fjärde kommun. De befinner sig i olika livssituationer så det 
är naturligt att det hos dem finns olika uppfattningar om när kommunfullmäktiges sammanträ-
den ska äga rum. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober 2014 fastställdes de dagar under år 
2015 som fullmäktige skall sammanträda. Vid sammanträdet den 19 januari 2015 togs ett beslut 
om vissa ändringar av beslutet om sammanträdesdagar. Det innebär att fullmäktige under resten 
av år 2015 sammanträder den 23 februari, 30 mars, 27 april (årsredovisning 2014), 25 maj, 15 
juni, 7 september, 5 oktober, 2-3 november och 7 december. 
 
Vid sammanträdet den 27 oktober debatterades även frågan om tidpunkten för inledningen av 
KF s sammanträden. Av tidsskäl avbröts debatten och KF beslutade att uppdra åt presidiet att 
återkomma med ett förslag vid ett efterföljande sammanträde. Presidiet beslöt att förbereda ett 
förslag till KF först efter att frågan blivit diskuterad med partiernas gruppledare. Så skedde den 
1 december. Då framkom många argument för och emot olika tidpunkter.  
 
Presidiet har vid sitt möte den 12 januari, i enlighet med beslutet i KF, diskuterat frågan och 
övervägt olika alternativ. Dessa överväganden resulterade i ett uppdrag till kommunfull-
mäktiges ordförande att presentera ett förslag till beslut för KF s behandling vid sammanträdet 
den 23 februari. 
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Motiv för förslaget till beslut:  
 

1. KF s sammanträden bör äga rum så att medborgarna, media och organisationer inom 
näringsliv och samhälle har så goda förutsättningar som möjligt att följa de diskus-
sioner som föregår besluten. Detta är möjligt genom att debatterna bl a kan följas 
genom kommunens Webb-sändningar även vid tidpunkter som inte konkurrerar med tex 
TVs bästa sändningstider.   

2. KF s sammanträden bör äga rum så att Uppsala kommuns tjänstemän har så goda 
förutsättningar som möjligt att under arbetstid följa KF-debatterna i frågor som berör 
deras egen verksamhet.  

3. KF s sammanträden bör ha en sådan längd att ärenden kan behandlas så snabbt som 
möjligt efter det att de initierats. Samtidigt är det angeläget att undvika extra, ej 
inplanerade, sammanträden för ärenden som annars ej hinner behandlas i rimlig tid.  

4. För att undvika att det blir ett uppehåll i sammanträdet innan beslutsärenden börjar 
behandlas (klockan 14.30) bör tiden för den inledande behandlingen av frågor och 
interpellationer inte göras alltför lång.   

5. Uppsala kommunfullmäktige har ersättare till ledamöterna i en omfattning som uppgår 
till det maximala antalet, som kommunallagen tillåter. Det underlättar för partierna att 
erbjuda möjligheten för ledamöterna att avstå från sammanträden i de fall då detta är 
angeläget.  

 
Carl Lindberg  
Kommunfullmäktiges ordförande 


