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§ 40
Avgiftskontroll (BUN 2021.122)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att införa 
samt implementera retroaktiv avgiftskontroll av barnomsorgsfakturering under våren 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen är kommuner skyldiga att behandla sina invånare lika enligt 2 kap 3§ 
kommunallagen (2017:725) och därför är det av stor vikt att hushållen betalar korrekt 
barnomsorgsavgift till kommunen. Barnomsorg, som innefattar förskola, pedagogisk omsorg 
och fritids, är avgiftsbelagd och avgiften utgår ifrån hushållets totala bruttoinkomst, 
omsorgstid samt antal barn i omsorg. Tjänar hushållet över 50 340 per månad (2021 års 
maxtaxanivå) utgår maxtaxa. Enligt Vallentuna kommuns regler och riktlinjer 4.2 ansvarar 
hushållen själva för att anmäla korrekt inkomst. Denna ligger sedan till grund för den avgift 
kommunen fakturerar och lämnas ingen inkomst debiteras hushållet den högsta avgiften.
Vallentuna kommuns barn- och ungdomsförvaltning skickar varje månad ca 3 000 fakturor 
gällande barnomsorg och detta innebär att upptill 6 000 personers inkomst ligger till grund för 
avgiften. Det är tidskrävande och administrativt utmanade att kontrollera korrektheten i den 
angivna inkomsten i varje enskilt fall. Det digitala systemstödet som föreslås implementeras 
skapar kontroller som innebär att kommunen får en fil från skatteverket på de inkomster 
hushållet deklarerade det år kommunen granskar. Avgiftskontrollen kontrollerar sedan 
automatiskt hushållets uppgivna inkomst mot den deklarerade inkomsten till skatteverket och 
sedan jämförs resultaten. Systemet räknar sedan ut om den historiskt betalda avgiften stämmer 
överens med den korrekta och skapar därefter en faktura eller underlag för utbetalning om 
avgiften visat sig felaktig. Resultatet kan både betyda att hushållet får betala mer, men i vissa 
fall få tillbaka pengar (2 kap. 6 § Självkostnadsprincipen, Kommuner och regioner får inte ta 
ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller). Lag (2019:835).

SKR och preskriptionslagen (1981:130)
Avgiften bestäms av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) rekommenderar att om en inkomstuppgift inte överensstämmer med lämnade uppgifter 
så skall avgiften justeras retroaktivt. Om hushållet har debiterats utifrån en felaktig 
inkomstuppgift kan efterdebitering ske upp till tre år efter den månad ändringen avser i 
enlighet med Preskriptionslagen 1981:130 2 §, 2 stycket. Lämnade inkomstuppgifter har 
tidigare behandlats som definitiva.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Avgiftskontroll
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Tjänsteskrivelse

Avgiftskontroll

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen 
att införa samt implementera retroaktiv avgiftskontroll av barnomsorgsfakturering 
under våren 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen är kommuner skyldiga att behandla sina invånare lika enligt 2 
kap 3§ kommunallagen (2017:725) och därför är det av stor vikt att hushållen betalar 
korrekt barnomsorgsavgift till kommunen. Barnomsorg, som innefattar förskola, 
pedagogisk omsorg och fritids, är avgiftsbelagd och avgiften utgår ifrån hushållets 
totala bruttoinkomst, omsorgstid samt antal barn i omsorg. Tjänar hushållet över 50 
340 per månad (2021 års maxtaxanivå) utgår maxtaxa.  Enligt Vallentuna kommuns 
regler och riktlinjer 4.2 ansvarar hushållen själva för att anmäla korrekt inkomst. 
Denna ligger sedan till grund för den avgift kommunen fakturerar och lämnas ingen 
inkomst debiteras hushållet den högsta avgiften.
Vallentuna kommuns barn- och ungdomsförvaltning skickar varje månad ca 3 000 
fakturor gällande barnomsorg och detta innebär att upptill 6 000 personers inkomst 
ligger till grund för avgiften. Det är tidskrävande och administrativt utmanade att 
kontrollera korrektheten i den angivna inkomsten i varje enskilt fall. Det digitala 
systemstödet som föreslås implementeras skapar kontroller som innebär att 
kommunen får en fil från skatteverket på de inkomster hushållet deklarerade det år 
kommunen granskar. Avgiftskontrollen kontrollerar sedan automatiskt hushållets 
uppgivna inkomst mot den deklarerade inkomsten till skatteverket och sedan jämförs 
resultaten. Systemet räknar sedan ut om den historiskt betalda avgiften stämmer 
överens med den korrekta och skapar därefter en faktura eller underlag för 
utbetalning om avgiften visat sig felaktig. Resultatet kan både betyda att hushållet får 
betala mer, men i vissa fall få tillbaka pengar (2 kap. 6 § Självkostnadsprincipen, 
Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna 
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller). Lag (2019:835). 

SKR och preskriptionslagen (1981:130)
Avgiften bestäms av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) rekommenderar att om en inkomstuppgift inte överensstämmer med 
lämnade uppgifter så skall avgiften justeras retroaktivt. Om hushållet har debiterats 
utifrån en felaktig inkomstuppgift kan efterdebitering ske upp till tre år efter den 
månad ändringen avser i enlighet med Preskriptionslagen 1981:130 2 §, 2 stycket. 
Lämnade inkomstuppgifter har tidigare behandlats som definitiva.
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Bakgrund
Införa ett digitalt system som ska kontrollera hushållets inkomster som ligger till 
grund för barnomsorgsavgifter. Att automatisera förvaltningens skyldighet att 
upprätthålla lika behandling av kommuninvånarna och säkerställa att kommunen tar 
ut rätt avgift. Både vid efterfakturering samt om pengar ska återbetalas. En förstudie 
gjordes för att bedöma behovet och resultatet visar på att kommunen inte tar ut rätt 
avgift för alla invånare vilken kommunen är skyldig att göra.

Ekonomiska konsekvenser
Utifrån förstudiens resultat kan resultatet betyda att budgeten för skolpeng och 
avgifter får en högre intäkt då merparten av felaktiga avgifter är för låga. 

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef ekonomi och adm
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