Välkommen till funktionsstödsnämnden!
Du får det här brevet för att du blivit vald av kommunfullmäktige som ledamot eller ersättare i
funktionsstödsnämnden under mandatperioden 2019-2022.
Det första (konstituerande) mötet med nämnden hålls måndagen den 14 januari 2019 med
start klockan 9.00 på Fänriksgatan 1 (entréplan). På detta möte sätts ramarna för nämndens
fortsatta arbete, till exempel beslutar nämnden om den egna arbetsordning, mötestider för
nämnden samt utser en rad nyckelpersoner/ansvarsområden.
I Malmö stad har vi digitala nämndsmöten vilket innebär att du kommer att få tillgång till
beslutsunderlag inför mötena via appen Meetings+ i en läsplatta.
Du kommer att få hämta ut din läsplatta på stadshuset (om du inte redan fått en för att du sitter i
kommunfullmäktige), mer information om detta får du i ett separat brev från stadskontoret.
I samband med detta kommer du också att få din Malmö stad-e-postadress.
Eftersom du kanske inte hinner få din läsplatta inför det första mötet läser du handlingarna
genom att från valfri dator, smartphone, eller läsplatta gå in på den här adressen:
https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/funktionsstodsnamnden
Handlingarna hittar du även via www.malmo.se om du klickar dig fram så här: > Kommun &
politik > Politiker och beslut > Protokoll och handlingar och sedan ”Här hittar du handlingar till
de senaste sammanträdena för de flesta nämnderna”. Välj sedan funktionsstödsnämnden
Till det här brevet bifogas dagordningen till mötet den 14 januari. Om du vet att du inte kan
komma den 14 januari får du gärna meddela förhinder per e-post/sms/telefonsvar på
kontaktuppgifterna nedan.
Dessutom
Stadskontoret anordnar ett antal fortbildningar för nya och gamla nämndsledamöter (ni hittar
information om detta i nämndsärendet om planerade utbildningsinsatser). För att anmäla sig till
dessa tillfällen skickar du ett e-post till mig, helst innan den 10 januari. Uppge namn,
partibeteckning och önskemål om fortbildningstillfällen.
Hör gärna av dig med frågor efter den 6/1 då jag är tillbaka från julledighet.
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