Enkel fråga
Till Rose-Marie Carlsson (S)
Enkel fråga om fortskridande arbete i Arbetsmarknad och
Socialnämnden
Under det första halvåret har vi i Centerpartiet lyft problemen runt
akuthyrorna där resurser flödar ut fritt utan varken större granskningen eller
med långsiktig planering. Centerpartiet i Malmö såg ett stort problem i att
styrande partier har stora svårigheter att kontrollera kostnader.
Nu står vi inför ytterligare ett exempel på där styret ifrån Arbetsmarknad och
Socialnämnden står slapphänt vid sidlinjen och låter avtal med externa aktörer
fortgå med stora utbetalningar utan avtal. Kommunens pengar flödar till olika
områden och aktörer helt utan kontroll och uppföljning. Uppkomsten till att
konkurrensverket valde att granska förvaltningen uppgavs vara att Malmö stad
betalat 70 miljoner kronor för köp av boende med stöd hos den aktuella
utföraren. Det har också kommit fram att Malmö stad inte upphandlat tjänsten
som köpts av utföraren.
Förvaltningens bilaga påvisar att det för många av avtalen endast finns
dokumenterat muntliga avtal och i några fall där det helt saknas avtal. Flera av
dessa avtalslösa köpta tjänsterna uppgår till över 100 000 kr vardera. Så kan
inte en kommun arbeta.
Situationen visar tydligt på styrets ansvarslösa hantering. Det är inte första
gången det kommit fram att det valts att direktupphandla tjänster med olika
aktörer, ofta är via olika mellanhänder som ej borde finnas. Sådana lösningar
skapar instabilitet i kommunens ekonomi samt är juridiskt tvivelaktiga.
Ordinarie ordförande har gjort det tydligt att han inte har några som helst
ambitioner till att få kontroll över sin förvaltning eller till att minska
kostnaderna. Det kan vi inte tolerera.

Vi i Centerpartiet ser det som ytterst problematiskt att situationer som dessa
får utarta utan ambition att återvinna kontrollen.

- Ämnar Rose-Marie Carlson (S) göra några insatser för att få kontroll över
situationen?

Malmö den 2 September 2019
Niels Paarup Petersen (Centerpartiet)

