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Funktionsstödsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-08-31
Vår referens

Jesper Salö
Sekreterare
jesper.salo@malmo.se

Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021
FSN-2020-2337
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdatum och -tider för funktionsstödsnämnden 2021.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden fastställer följande sammanträdestider för funktionsstödsnämndens
sammanträden 2021, samtliga med starttid 09:00:












Måndagen den 25 januari
Måndagen den 22 februari
Måndagen den 22 mars
Måndagen den 26 april
Måndagen den 24 maj
Måndagen den 21 juni
Måndagen den 23 augusti
Måndagen den 20 september
Måndagen den 25 oktober
Måndag den 22 november
Måndagen den 13 december

Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Funktionsstödsnämndens sammanträdestider 2021
Utkast till - Översikt FSN och FSN-AU 2021

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Funktionsstödsnämnden 2020-09-21
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-10-15
Ärendet

Sammanträdestiderna för 2021 är förlagda till måndagar i slutet av respektive månad förutom
juli, det vill säga elva (11) gånger per år.

SIGNERAD

2020-08-31

För att minimera risken för att behöva förändra/tidigarelägga nämndens sammanträden med
anledning av olika deadliner (exempelvis kommunfullmäktiges Tidsplan för budget och uppföljning år
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2021 som inte fastställts ännu) förläggs nämndens sammanträden ibland inte till sista måndagen i
månaden – detta om sista måndagen bedöms ligga för sent i månaden.
Nämndens och arbetsutskottets möten har planerats på ett sådant sätt att de inte
krockar med:
Kommunfullmäktige (KF)
Kommunstyrelsen (KS)
Kommunstyrelsens beredning (KS-BR)
Rådet för funktionshinderfrågor (FHR) och dess utskott (FHR-AU) (preliminära tider)
Kommunförbundet Skånes styrelsemöten (KFSK)
Malmö universitets Universitetsstyrelse (MUUS) (preliminära tider)
Dessutom planeras sammanträdet för att inte krockar med:
Förvaltningsledningens sammanträden (på tisdagsförmiddagar)
Kommunstyrelsens arbetsutskott (på måndagseftermiddagar)
Övriga tider som av olika skäl inte fungerar för ordförande eller förvaltningsdirektör
Planeringstillfällen
Funktionsstödsnämnden planerar vanligtvis in två planeringshalvdagar (09:00 till 12:00)
under året, en på våren och en på hösten. Då nämnden ännu inte mottagit kommunfullmäktiges
Tidsplan för budget och uppföljning år 2021 föreslås att datum för nämndens planeringshalvdagar
istället fastställs av nämnden i november 2020.
Principer för arbetsutskottets sammanträden:
Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) fastställer själva sina sammanträdestider
(görs i oktober). Utskottets sammanträdestider anpassas efter nämndens fastställda tider.
Sammanträdena förläggs cirka 10 dagar innan nämnden sammanträden. Nedan, och i bifogad
översikt, finns dock förslagen till sammanträdestider även för utskottet med för att öka
förståelsen för föreslagen planeringen.
Föreslagna sammanträdestider för funktionsstödsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider
2021 (samtliga möten med starttid 09:00):













Torsdagen den 14 januari
Torsdagen den 11 februari
Torsdagen den 11 mars
Torsdagen den 15 april
Onsdagen den 12 maj
Torsdagen den 10 juni
Torsdagen 24 juni (extra inför sommaren)
Torsdagen den 12 augusti
Torsdagen den 9 september
Torsdagen den 14 oktober
Torsdagen den 11 november
Torsdagen den 2 december
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Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

