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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 132

Revidering av kommunfullmäkt iges
sammanträdestider 2022

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 sammanträdesdagarna 12 september 2022, 3 oktober 2022
och 12 december 2022, samt

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 19 september 2022, 17
oktober 2022, och 12-13december 2022.

Sammanfattning

I samband med att kommunledningskontoret påbörjade arbetet med mötesplanering
för 2022 upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden för hösten 2022 bör
ändras för att bättre passa valåret. I föreliggande förslag anpassas sammanträdes-
dagarna så att de ligger mer likt de sammanträdesdagar kommunfullmäktige hade
under valåret 2018.

Förslaget innebär att det första fullmäktigesammanträdet efter riksdagsvalet läggs en
vecka efter valet istället för dagen efter, det nyvalda kommunfullmäktige kan
sammanträda i oktober samt att mer tid och flexibilitet ges för budgetbeslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2022
Bilaga 1, Kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 204

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.Click or tap here to enter text. 

Revidering av kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

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

204 som berör sammanträdesdagarna 12 september 2022, 3 oktober 2022 och 
12 december 2022, samt 

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 19 september 2022, 17 
oktober 2022, och 12-13 december 2022. 

Ärendet 

I samband med att kommunledningskontoret påbörjade arbetet med mötesplanering 
för 2022 upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden för hösten 2022 bör 
ändras för att bättre passa valåret. I föreliggande förslag anpassas sammanträdes-

dagarna så att de ligger mer likt de sammanträdesdagar kommunfullmäktige hade 

under valåret 2018.  

Förslaget innebär att det första fullmäktigesammanträdet efter riksdagsvalet läggs en 
vecka efter valet istället för dagen efter, det nyvalda kommunfullmäktige kan 

sammanträda i oktober samt att mer tid och flexibilitet ges för budgetbeslut.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn, jämställdhets- och 
näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta i ärendet. 

Föredragning 

Kommunfullmäktige har den 5 november 2018 § 204 beslutat om sammanträdestider 
för perioden 2019 –2022. I samband med att planeringen för övriga möten 2022 
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påbörjades upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträdesdagar bör revideras 
så att de är bättre anpassade för ett valår. 

Sammanträdet den 12 september 2022 ligger dagen efter riksdagsvalet samt de 
allmänna valen till kommun- och regionfullmäktige. För att underlätta förberedande 
och deltagande för ledamöter och ersättare föreslås att detta sammanträde flyttas till 

måndagen den 19 september 2022. 

Då ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige väljs från och med den 15 oktober 
valåret föreslås sammanträdet den 3 oktober 2022 flyttas till den 17 oktober 2022. 
Detta möjliggör också att val till kommunfullmäktiges presidium, kommunfullmäktiges 
valberedning, kommunstyrelsen, krisledningsnämnden, styrelse till Uppsala Stadshus 

AB och kommunrevisionen kan ske redan i oktober 2022. 

Slutligen föreslås att sammanträdet den 12 december 2022 utökas till ett två-

dagarssammanträde. Genom att ha inplanerade två-dagarssammanträden både i 
november och december ges det nyvalda styret en flexibilitet i budgetprocessen 
samtidigt som det skapas utrymme för budgetdebatt och beslut antingen i november 

eller i december 2022.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreliggande förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2022 

• Bilaga 1, Kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 204 
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unnal.f. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 204 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2020, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i 
KSN-2018-3218 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige 2019 sammanträder den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 12 
juni, 16 september, 7 oktober, 4 — 5 november och 9 december, 

att kommunfullmäktige 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 8 
juni, 14 september, 5 oktober, 2 — 3 november och 14 december, 

att kommunfullmäktige 2021 sammanträder den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 7 
juni, 13 september, 11 oktober, 1 — 2 november och 13 december, 

att kommunfullmäktige 2022 sammanträder den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 13 
juni, 12 september, 3 oktober, 7 — 8 november och 12 december, samt 

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se  och på kommunens officiella 
kanaler på sociala medier. 

Anförande 
Anförande hålls av Simon Alm (SD). 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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