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Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2020
FSN-2019-1877
Sammanfattning

I september 2019 fastställde funktionsstödsnämnden sammanträdesdatum och -tider för 2020.
Kommunfullmäktige (KF) beslutar dock årligen om en tidplan för budget- och
uppföljningsprocessen samt intern kontroll i Malmö stad. I Tidplan för budget och uppföljning under
år 2020 som fastställdes av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2019 finns krav och aspekter
som gör att funktionsstödsnämnden och arbetsutskottet föreslås göra förändringar i sin
mötesplanering för 2020.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden flyttar nämndens februarisammanträde från måndagen den 24
februari till torsdagen den 20 februari.
2. Funktionsstödsnämnden flyttar nämndens planeringsdag från måndagen den 10 februari till
måndagen den 11 maj
Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-09-12
Funktionsstödsnämnden 2019-09-23
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-11-14
Funktionsstödsnämnden 2019-11-27
Ärendet

Funktionsstödsnämndens sammanträde den 24 februari behöver tidigareläggas då
Kommunfullmäktige beslutat att stadens nämnder senast den 21 februari ska ha beslutat om
årsanalys för 2019, uppföljning av intern kontroll 2019 och internkontrollplan för 2020.
Nytt datum för februarisammanträdet föreslås bli torsdagen den 20 februari 2020.

SIGNERAD

Funktionsstödsnämnden beslutade att man skulle ha en planeringsdag den 10 februari 2020.
Vid vårens planeringsdag var tanken att nämnden skulle arbeta med budgetskrivelsen 2021 som i
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normala fall lämnas till Kommunfullmäktige i mars. Av Kommunfullmäktiges tidsplan framgår
dock att Budgetskrivelse 2021 ska beslutas av nämnderna senast den 30 juni 2020.
Av detta skäl föreslås att planeringsdagen senareläggs.
Nytt datum för vårens planeringsdag föreslås bli måndagen den 11 maj 2020.
Under förutsättning att nämnden fastställer föreslagna förändringar gäller följande planering
för 2020:
Funktionsstödsnämndens sammanträdesdatum 2020 med start 09:00:
• Måndagen den 27 januari
• Torsdagen den 20 februari
• Måndagen den 23 mars
• Måndagen den 27 april
• Måndagen den 25 maj
• Måndagen den 15 juni
• Måndagen den 24 augusti
• Måndagen den 21 september
• Måndagen den 26 oktober
• Måndagen den 23 november
• Måndagen den 14 december
Funktionsstödsnämndens planeringsdagar under 2020 med start 09:00:
• Måndagen den 11 maj
• Måndagen den 5 oktober
Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas
in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få
ärendet godkänt digitalt.]

