Malmö stad

1 (2)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-08-20
Vår referens

Ingela Löfqvist-Kressander
Utredningssekreterare
Ingela.Kressander@malmo.se

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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till
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Motionärerna
Förskolenämnden
Ärendet

John Roslund (M) och Tony Rahm (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge
förskolenämnden i uppdrag att ta fram ett arbetssätt att kontrollera angiven inkomst mot faktiskt
inkomst mot Skatteverkets uppgifter.
Förskolenämnden har getts möjlighet att yttra sig under beredningen av motionen.
Bakgrund

Motionärerna föreslår att Malmö stad, i likhet med 60 andra svenska kommuner, ska börja
jämföra de inkomster som vårdnadshavare till förskolebarn uppger, med Skatteverkets uppgifter.
Detta har i Trelleborg lett till att avgifter motsvarande 2,2 mnkr har krävts från vårdnadshavare.
Avgifter motsvarande 350 tkr har betalats tillbaka till vårdnadshavare. Motionärerna gör
antagandet att liknande kontroll för Malmös del kan innebära att Malmö stad kan få in ca 15
mnkr i barnomsorgsavgifter.
Remissinstansernas yttrande

Förskolenämndens yttrande
Det finns redan ett pågående arbete inom förskolenämndens verksamhet, som kommer att
innebära att vårdnadshavares angivna inkomst ska kontrolleras mot faktiskt inkomst enligt
Skatteverkets uppgifter. Att alla vårdnadshavare möts av en likvärdig hantering och att rätt avgift
debiteras är grundläggande utgångspunkter i utvecklingsarbetet.
Under 2021 införs automatisk efterkontroll av angiven inkomst mot skatteverkets uppgifter
avseende barnomsorgsavgifter för förskola och fritidshem. Detta är ett förvaltningsgemensamt
utvecklingsarbete mellan förskole-, grundskole- och serviceförvaltningen, där det under våren
2020 sker ett förberedelsearbete genom att en riskanalys och framtagandet av en process för
efterkontroll genomförs.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Stadskontorets bedömning och förslag

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.
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