Sammanträdesplan 2019
För- och grundskolenämnden
Inför beredning

FOG beredning

För- och grundskolenämnden sammanträder

onsdagar kl. 8:15

onsdagar kl. 8:15-10:15

onsdagar kl. 8:15-11:30

Skolchefens arbetsrum, BUK

Skolchefens arbetsrum, BUK

KS-salen (om inte annat anges i kallelsen)

9 januari
6 februari
13 mars
24 april
29 maj
21 augusti
18 september
23 oktober
20 november

16 januari
13 februari
20 mars
2 maj torsdag
5 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november

30 januari
27 februari
3 april
15 maj
19 juni
11 september
9 oktober
13 november
11 december

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
September
Oktober
November
December

Internkontrollplan, Årsredovisning

Verksamhetsuppföljning VUP 1
Verksamhetsuppföljning VUP 2
Justerad Nämndplan
Pedagogiska priset

Fogsam sammanträder
tisdagar kl 13:15-15:30
Älvstranden sammanträdesrum
22 januari
19 februari
26 mars
7 maj
11 juni
3 september
1 oktober
5 november
3 december

Skickar med mina riktlinjer från Kommunsekreteraren
Hej sekreterare!
Ni är i full gång med att lägga sammanträdesplanen och här kommer instruktion för de ekonomiska redovisningarna.

NNnämndens verksamhetsuppföljning 1, VUP1
- Från och med 8 maj kan ni ta ut ekonomirapport.
- Nämndssammanträde i vecka 20.
- Det ska vara beslutsärende.
- Förslag till beslut: NNnämnden tar emot redovisningen och godkänner prognos januari-april 2019.
- Avviker prognosen från budgeten kan/ska beslutet kompletteras, med vad beroende på anledning till avvikelse.
- Ärendet justeras snarast efter sammanträdet. Protokollsutdrag och redovisning skickas samma vecka till mk funk mora kommun.

NNnämndens verksamhetsuppföljning 2, VUP1 och delårsrapport 2019
- Från och med 6 sep kan ni ta ut ekonomirapport.
- Nämndssammanträde i vecka 37.
- Det ska vara beslutsärende.
- Förslag till beslut: NNnämnden tar emot redovisningen och godkänner prognos januari-augusti 2019.
- Avviker prognosen från budgeten kan/ska beslutet kompletteras, med vad beror på anledning till avvikelse.
- Ärendet justeras snarast efter sammanträdet. Protokollsutdrag och redovisning skickas samma vecka till mk funk mora kommun.

Vi kommer också att börja med månadsredovisningar. Dessa kommer troligtvis hanteras som delgivningar vilket i så fall inte påverkar er
schemaläggning av sammanträden.

Hör av er om något är oklart!

Vänligen

Katarina Edqvist

