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Kommunstyrelsen 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2018, samt tidningar i vilka kallelsen till 
kommunfullmäktige ska kungöras 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att kommunfullmäktige 2018 sammanträder den 29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april,  
28 maj, 11 juni, 17 september, 15 oktober (konstituerande), 5 – 6 november och 10 (11) 
december, 
 
att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2018 ska annonseras i Upsala Nya 
Tidning, Upplands Nyheter, ETC Uppsala och Uppsalatidningen samt publiceras på 
uppsala.se och på kommunens officiella kanaler på sociala medier. 
 
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta 
 
att kommunstyrelsen 2018 sammanträder den 7 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 30 maj,  
13 juni, 29 augusti, 19 september, 15 oktober (konstituerande) 24 oktober, 21 november och 
12 december,  
 
att arbetsutskottet 2018 sammanträder den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 8 maj, 22 maj, 
5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november och 4 december, 
 
att arbetsutskottet – planering (KSau-p) 2018 sammanträder den 13 februari, 24 april, 29 maj, 
9 oktober och 18 december, 
 
att arbetsutskottet – social hållbarhet (KSau-s) 2018 sammanträder den 23 januari, 13 mars, 
29 maj, 18 september, 20 november och 18 december, 
 
att utskottet för kommungemensam service sammanträder 2018 den 24 januari, 21 mars, 23 
maj, 22 augusti, 10 oktober, 5 december, 
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att mark- och exploateringsutskottet 2018 sammanträder den 12 februari, 19 mars, 16 april, 
21 maj, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 12 november och 3 december. 
 
att rekommendera Uppsala Stadshus AB (USAB) att 2018 sammanträda den 30 januari, 27 
februari, 20 mars, 17 april, 22 maj, 5 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 13 november 
samt 4 december. 
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