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Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om kontroll av
barnomsorgsavgifter

STK-2019-1481
Sammanfattning

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att Malmö stad, i likhet med 60
andra svenska kommuner, ska börja kontrollera de inkomster som vårdnadshavare uppger,
med Skatteverkets uppgifter. Efter jämförelse med resultatet i Trelleborgs kommun, gör
motionärerna antagandet att en sådan kontroll för Malmös del kan innebära att Malmö stad
kan få in ca 15 mnkr i barnomsorgsavgifter.
Förskolenämnden har i sitt yttrande redogjort för det arbete som påbörjats tillsammans med
grundskolenämnden och servicenämnden, och som 2021 kommer att innebära att automatisk
efterkontroll av vårdnadshavares angivna inkomst, gentemot Skatteverkets uppgifter införs.
Detta gäller då både avgift för barnomsorg och fritidshem.
Förslaget är att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) motion om
kontroll av barnomsorgsavgifter besvarad med hänvisning till vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar
bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
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