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Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen instämmer i revisorskollegiets rekommendationer. Det pågår utvecklingsarbeten för att avhjälpa de brister som framkommit i den genomförda granskningen,
det vill säga utarbeta förslag till program för uppföljning och insyn i program som utförs av
privata utförare, förbättra uppsikten vad gäller privata utförare och att utveckla årsredovisningen i de delar som avser uppföljning av privata utförare.
Yttrande

Kommunstyrelsens sammanfattande yttrande utifrån granskningens slutsats och de bedömningar som redovisas i granskningen:
Kommunstyrelsen instämmer i revisorskollegiets bedömningar utifrån granskningen och uppdrar åt stadskontoret att ta fram program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av
privata utförare. Arbete pågår inom stadskontoret med att se över arbete med uppsiktsplikten,
inklusive de delar som avser privata utförare. Ett utvecklingsarbete pågår också med att se över
innehållet i kommunens årsredovisning och anpassa innehållet till lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning och vad som framgår i Rekommendation RKR R15 – Förvaltningsberättelse från Rådet för kommunal redovisning. Samtliga åtgärder förväntas medföra förtydligad styrning och struktur i uppföljning och kontroll av verksamhet som utförs av privata utförare och bättre möjlighet till insyn i dessa verksamheter, vilket i sin tur kan bidra till effektivare
verksamhet och bättre resurshushållning.

Bedömningen är att kommunstyrelsen inte lagt fram något ärende om program för privata
utförare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen rekommenderas att:
-

Bereda ett ärende till kommunfullmäktige som avser program för privata utförare.
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Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara
genomförda. Det pågår ett arbete med att ta fram förslag till program för privata utförare,
vilket är planerat att läggas fram för kommunfullmäktige i början av 2021.
-

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten
Ett program för uppföljning av privata utförare förbättrar möjligheterna att på ett strukturerat sätt följa upp den verksamhet som genom avtal överlämnats till dessa.

Bedömningen att uppsiktsplikten inte uppfyllts eftersom det inte har framkommit att det finns
ett pågående arbete med att övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp. Kommunstyrelsen rekommenderas att:
-

Inom ramen för uppsiktsplikten övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp.

-

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara
genomförda
Former för och omfattning av uppsikt över nämnder och bolag håller på att ses över av
stadskontoret. I detta ingår även uppsikt över nämndernas och bolagens uppföljning av sådan verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare.

-

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten
En förbättrad uppsikt förväntas minska risken för att verksamhet som genom avtal överlämnats till privata utförare inte följs upp på ett ändamålsenligt sätt och att allmänhetens möjlighet till insyn inte tillgodoses. I förlängningen kan detta bidra till effektivare verksamhet och
bättre resurshushållning samt att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Bedömningen är att kommunstyrelsen kan utveckla sin bedömning i samband med årsredovisningen om vad som kan anses vara förhållanden av väsentlig betydelse av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning avseende privata utförare. Kommunstyrelsen rekommenderas att:
-

Säkerställa att upplysningar lämnas i årsredovisningen om privata utförare avseende sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för bedömningen av kommunens verksamhet eller ekonomiska ställning.

-

Redovisa vilka åtgärder som planeras att genomföras och när åtgärderna senast ska vara
genomförda.
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Ett utvecklingsarbete pågår kring att säkerställa ändamålsenligt innehåll utifrån de nya krav som
ställs i lagstiftning och normering. I lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och i
Rekommendation RKR R15 – Förvaltningsberättelse från Rådet för kommunal redovisning specificeras vilka krav som gäller avseende verksamhet som kommunen överlämnat till privata utförare.

-

Redovisa vilka effekter åtgärderna förväntas få på verksamheten

Arbetet med att anpassa och förankra detta så att det ligger i linje med Malmö stads styrmodell
innebär att detta kommer kunna tillämpas först från och med årsredovisning 2021. Bland annat
behöver det tydliggöras i anvisningar till nämnder och bolag vilken information dessa förväntas
rapportera i sina årsanalyser kopplat till privata utförare.
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