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Kommunstyrelsen
Datum

2021-10-29

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2020-997

Revisorskollegiet

Revisorskollegiets fördjupade granskning - kontroll och uppföljning av
privata utförare
SR-2020-25

Sammanfattning

Revisorskollegiet har efterfrågat en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits avseende
kontroll och uppföljning av privata utförare under 2020-2021 och en redogörelse för vilken
effekt dessa haft i verksamheten.
Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i Malmö stad
antogs av kommunfullmäktige i april 2021 att gälla från och med 1 juni 2021. Programmet
har tydliggjort formerna för den förbättrade uppsikten avseende kontroll och uppföljning av
privata utförare. I programmet anges bl a att kommunens uppföljning av den privata
utföraren ska ske i samband med årsanalys och årsredovisning. Stadskontoret arbetar med att
generellt utveckla former för uppsikt över nämnder och bolag. I detta arbete ingår att hitta
ändamålsenliga arbetssätt och lämplig omfattning även i den del som avser privata utförare.
Ett utvecklingsarbete pågår fortsatt kring att säkerställa ändamålsenligt innehåll utifrån de
nya krav som ställs i lagstiftning och normering avseende årsanalys och årsredovisning.
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.
Yttrande

Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare i Malmö stad
antogs av kommunfullmäktige i april 2021 att gälla från och med 1 juni 2021. Programmet
har tydliggjort formerna för den förbättrade uppsikten avseende kontroll och uppföljning av
privata utförare. I programmet anges bl a att kommunens uppföljning av den privata
utföraren ska ske i samband med årsanalys och årsredovisning.
Stadskontoret arbetar med att generellt utveckla former för uppsikt över nämnder och bolag.
I detta arbete ingår att hitta ändamålsenliga arbetssätt och lämplig omfattning även i den del
som avser privata utförare.
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I årsredovisningen innehåller Förvaltningsberättelsen en översiktlig beskrivning av de enheter
som ingår i den kommunala koncernen. Här ingår privata utförare. I Malmö stads
årsredovisning 2020 finns denna beskrivning under rubriken Den kommunala koncernen.
Ett utvecklingsarbete pågår fortsatt 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.
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 kommer tydliggöras i anvisningar till nämnder och bolag vilken
information dessa förväntas rapportera i sina årsanalyser kopplat till privata utförare.

Ordförande

Sekreterare

[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]

