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Sammanfattning

Den 27 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att förtroendenämnden skulle upphöra
per den 31 december 2018 (KF 2018-09-27, §220, STK-2017-792). Nämndens årsanalys för
2018, som upprättats under januari 2019, måste därför godkännas av kommunstyrelsen.
Årsanalysen, tillsammans med årsbokslutet, ligger sedan till grund för revisorskollegiets
ansvarsprövning av funktionsstödsnämnden avseende 2018. Kommunfullmäktige fattar därefter
beslut i ansvarsfrågan i särskild ordning.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner Årsanalys 2018 för Förtroendenämnden.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-04
Kommunstyrelsen 2019-02-13
Ärendet

Den 27 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att förtroendenämnden skulle upphöra
per den 31 december 2018 (KF 2018-09-27, §220, STK-2017-792). Nämndens uppdrag
fördelades istället mellan funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Patientnämndsverksamhet i enlighet med lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
hanteras från och med 1 januari 2019 genom avtal med Patientnämnd Skåne.
Ansvaret för upprättande av Årsanalys 2018 för Förtroendenämnden har åvilat nämndens kansli.
Eftersom årsanalysen upprättas under januari 2019 medan uppdraget för
funktionsstödsnämnden upphörde per den 31 december 2018 måste det formella beslutet om
årsanalysen tas av kommunstyrelsen, vilket sker genom föreliggande ärende.
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Årsanalys 2018 ligger till grund för revisorskollegiets ansvarsprövning av
funktionsstödsnämnden avseende verksamheten och det ekonomiska resultatet.
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Kommunfullmäktige fattar därefter beslut i ansvarsfrågan i särskild ordning.
Stadskontoret har uppmärksammat att förtroendenämnden inte gjort någon uppföljning av
internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen för förtroendenämnden för 2018 innehöll
endast de tre kommungemensamma granskningar för 2018 som beslutats av kommunstyrelsen.
Nämnden har inte beslutat om några granskningar för egen del. På grund av
förtroendenämndens kanslis begränsade omfattning har de gemensamma granskningarna för
2018 visat sig vara varken relevanta eller praktiskt möjliga att genomföra, och därmed finns inget
granskningsresultat att återredovisa.
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