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Motion Ann-Margarethe Livh (v) m.fl. om hårdare
granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven
verksamhet finansierad av kommunen
Vår välfärd blir allt mer styrd av marknadskrafterna och den offentliga insynen minskar i takt
med att högern systematiskt genomför sina långt gående aktivitetsplaner, där verksamheter
läggs på långa entreprenader utan att kommunens personal ens får chans att lägga anbud. Det
är inte heller intressant att fråga brukarna om de verkligen önskar en privatisering av
verksamheten.
Privatiseringen försvaras med att konkurrens sägs gynna mångfald och kvalitet. Men trots att
allt större andel av kommunens skattekronor går in i privata verksamheter har den politiska
majoriteten inte infört några nya uppföljningsmetoder för att löpande granska seriositet,
kvalitet och måluppfyllelse.
I själva verket genomdrivs privatiseringen i rasande talet och utan att några spärrar har satts
upp för att förebygga och följa upp oväntade och oönskade konsekvenser, exempelvis risker
för att kommunens beställarkompetens utraderas eller att friheten att välja kommunal
verksamhet i sin egen stadsdel tas bort. Om beställarkompetensen försvinner påverkas
kvaliteten i verksamheten mycket negativt, vilket lämnar ut brukarna till företagens godtycke.
Inte heller har staden satt upp nya regler för hur man ska granska att de allt fler privata
företagen löpande sköter inbetalning av skatter och socialförsäkringsavgifter. Genom den
bristande ekonomiska uppföljningen skapas en frizon för oseriösa företagsledare, som kan
inkassera trygga intäkter från kommunen, till exempel i form av skolpeng eller äldrepeng.
Först när det blir tidningsrubriker om misstänkta ekonomiska oegentligheter i privata företag
som driver förskolor reagerar exempelvis skolborgarrådet genom att lägga en skrivelse i
utbildningsnämnden om översyn av rutiner och riktlinjer för privata förskolor.
För att i någon mån bromsa upp de negativa effekterna för stockholmarna av den förda
politiken måste staden omgående sätta upp ett kraftfullt regelverk för en löpande granskning
av ekonomi och kvalitet inom privat driven verksamhet som finansieras med kommunala
pengar. Löner som ligger under kollektivavtalen, bristande skatteinbetalningar eller
svårigheter att betala ut övertids- och semesterersättningar kan indikera att verksamheten är i
gungning. Det är viktigt med insyn i ekonomin för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför
en hotande konkurs, som medför att kommunen måste ta sitt yttersta ansvar.
Larmen om ekonomiska missförhållanden och vårdslöshet med våra gemensamma pengar
som vi nu börjar se är förmodligen bara en liten del av baksidan av den privatiseringsvåg som
högern genomför på bred front i staden, länet och landet. När dogmerna sätts före
medborgarnyttan kan resultatet inte bli annat än att människan och samhället blir förlorare.

När det gäller stora delar av stadens verksamhet granskas kvaliteten på ett bra sätt genom
stadens inspektörer inom förskolan, skolan, äldreomsorgen och inom stöd och service för
personer med funktionsnedsättningar. Dock skärs resurserna ner bland annat inom
utbildningsnämndens område, vilket tyvärr minskar insynen i de pedagogiska
verksamheterna. Även i de "hårda" nämnderna upphandlas verksamheter för att drivas på
entreprenad, exempelvis inom idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden.
Utöver den centrala granskningen inom de "hårda" nämnderna och inspektörsverksamheten
utför stadsdelsförvaltningarna verksamhetsuppföljningar med fokus på kvalitetsfrågor, bland
annat inom privat äldreomsorg. Däremot granskas i regel inte ekonomiska förhållanden av
inspektörerna eller av stadsdelsförvaltningarna och i de flesta fallen är inspektionsbesöken
annonserade i förväg, vilket avsevärt minskar möjligheter att upptäcka missförhållanden.
För att skapa en skärpt kommunal tillsyn och uppföljning av de privata verksamheterna som
finansieras med stockholmarnas skattekronor kan en jämförelse göras med den ekonomiska
uppföljningen av restauranger som har serveringstillstånd för alkohol.
Stadens tillståndsenhet genomför både förebyggande tillsyn med information och utbildning
samt en inre och yttre tillsyn. I den inre tillsynen ingår att kontrollera uppgifter från andra
myndigheter om bland annat ekonomi och vandel. Den yttre tillsynen handlar om att
kontrollera att restaurangerna serverar alkohol enligt givna tillstånd, och då granskas den
ekonomiska skötsamheten genom kassa- och personalkontroller. Dessa restauranginspektioner
är i allmänhet inte annonserade i förväg. Även skattemyndigheterna gör oannonserade besök.
Dessutom finns en karenstid om tre år för restaurangägare som har blivit av med sitt tillstånd
exempelvis av ekonomiska skäl, innan nytt tillstånd kan medges.
Vi menar att staden inte ska ha lägre krav på ekonomisk skötsamhet hos företag som tar hand
om barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar än kraven på företag som får tillstånd
att servera alkohol.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att uppdra åt staden att
1. snarast utreda hur en stadsövergripande modell för inre och yttre tillsyn samt
förebyggande tillsyn kan organiseras för att få en skarpt granskning av kvalitet och
ekonomi i all privat driven verksamhet finansierad av kommunen.
2. uppdatera styrdokumenten så att även granskning av ekonomiska förhållanden ingår
samt att oannonserad uppföljning ska användas i ökad utsträckning,
3. ålägga privat driven verksamhet som finansieras med kommunala medel att informera
sina brukare om alla granskningsresultat som rör verksamheten.
4. årligen utvärdera effekter privatiseringen av stadens verksamheter för möjligheten att
upprätthålla en beställarkompetens samt effekter på brukarnas möjlighet att välja
kommunal verksamhet inom sin stadsdel.
Stockholm den 11 februari 2008
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