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Motion från Måns Linge (M): Vad går våra
skattepengar till?
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M) motion ”Vad går
våra skattepengar till?” genom att uppdra åt kommundirektören att titta på en
intern lösning för att möta intentionerna i motionen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Måns Linge (M) har i en motion väckt frågan om att Kalmar kommun ska
ansluta sig till tjänsten Skattekollen.se. I motionen skriver Måns Linge bland
annat: ”Våra kommuninvånare betalar varje månad in ganska stor del av sin lön
till kommunen för att därmed kunna tal del av våra gemensamma
välfärdsresurser. Ofta har man dock ganska dålig koll på vad man får tillbaka
för de pengar man betalar in.”
Yttrande
”Skattekollen” är en privat webbaserad tjänst till vilken drygt ett 50-tal
kommuner anslutit sig. För kommuner med över 26 000 invånare kostar
tjänsten 1 650 kronor per månad, cirka 20 000 kronor per år. Efter att
kommunen matat in underlag i ”Skattekollen” kan kommuninvånarna genom
att skriva in sin lön se hur mycket av skatten som går till exempel skola,
omsorg, kultur, räddningstjänst och politisk verksamhet. Syftet med
”Skattekollen” är god då det handlar om att stärka insynen och demokratin.
Kalmar kommun använder beslutsstödssystemet Hypergene. I detta system
finns funktionalitet för medborgarinformation som skulle kunna fylla samma
syfte som ”Skattekollen”. Det kan även finnas andra sätt att presentera dessa
data på för att göra den tillgänglig på ett bra sätt för kommuninvånarna. Hur
den interna lösningen ska se ut behöver därför undersökas mer i detalj.
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