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Kommunstyrelsen

Svar på motion - Låt Aleborna få veta vad skatten går till
Erik Liljeberg, Moderaterna, har skrivit en motion om att Ale kommun skall ansluta sig till
Skattekollen. Enligt motionären så har invånare i en kommun ganska låg kunskap om vad deras
inbetalda skattepengar används till i en kommun. Erik Liljeberg föreslår därför att Ale kommun
snarast ansluter sig till Skattekollen och på så sätt kan ge kommuninvånarna mer detaljerad
information om vart skattepengarna går..
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen och införa Skattekollen eller
likvärdig tjänst.

Bjönr Järbur
Kommunchef

Ken Gunnesson
Ekonomichef

Beslutsunderlag

·

Tjänsteutlåtande, 2018-04-27

Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Ekonomichef
Bakgrund
Erik Liljeberg har skrivit en motion om att Ale kommun skall ansluta sig till Skattekollen.
Enligt motionären så har invånare i en kommun ganska dålig kunskap om vad deras inbetalda
skattepengar används till i en kommun. Till exempel tror svenskarna att 10% av kommunens
budget går till politiken och att skolan får mindre än hälften så mycket resurser som den faktiskt
får. Enligt motionären så visar en undersökning från Uppsala universitet att en Skattekollenanvändare
·
·
·

i högre utsträckning anser att kommunerna gör ett bra jobb
säger sig få en bättre uppfattning om hur skatten fördelas mellan olika kommunala
ansvarsområden
blir mer intresserad av kommunalpolitik
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Erik Liljeberg föreslår därför att Ale kommun snarast ansluter sig till Skattekollen och på så sätt
kan ge kommuninvånarna mer detaljerad information om vart skattepengarna går.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Tjänsten kommer att upphandlas men en bedömning av tjänster på makrnaden beräknas den årliga
kostnaden uppgår till ca 20 000 kr och finansiering sker inom befintlig budget hos KS. Den
administrativa insatsen för förvaltningen bedöms som liten.
Förvaltningens bedömning och motivering
Skattekollen är enligt uppgift helt fristående och har varken politiska partier eller
intresseorganisationer som finansiärer. Alla siffror som används är officiella siffror som samlas in
av SCB, skattekollen tar själva inte fram några siffror. Just nu är cirka 50 kommuner medlemmar
bland annat GR-kommunerna, Kungsbacka, Härryda, Lerum, Partille.
Förvaltningens bedömning är att Skattekollen är ett smidigt och lättillgängligt verktyg som
möjliggör för kommunens invånare att ta reda på hur deras skattepengar på en övergripande nivå
används. Både kostnaden och arbetsinsatsen för att införa verktyget bedöms som rimlig då det är
färdigt verktyg som köps in. Då funktionen som finns i tjänsten Skattekollen kommer att
upphandlas kan det bli en annan leverantör. Förvaltningen föreslår därmed bifall till motionen om
att införa skattekollen.

Ale kommun
SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se

www.ale.se

