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Motion från Hans-Olof Andersson (SD) m.fl
om att beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har
åldersuppskrivits
Sammanfattning
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker
(SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar
att socialnämnden ska polisanmäla de personer som av migrationsverket
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, eftersom dessa kan ha gjort
sig skyldiga till bidragsbrott, samt
att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2018.
Socialnämndens beslut den 14 mars 2018, § 54.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2018.
Hans-Olof Anderssons (SD) m.fl. motion om att beivra bidragsbrott
bland ensamkommande barn som har åldersuppskrivits.

Barnets bästa
Socialförvaltningen anger att motionen inte berör barn.

Ärendet
Hans-Olof Andersson (SD), Bo Kjellberg (SD) och Christoffer Brinkåker
(SD) har kommit in med en motion om att beivra bidragsbrott bland
ensamkommande barn som har åldersuppskrivits. I motionen anförs bl.a.
följande. De asylsökande som efter läkarundersökning bedöms vara över
18 år men som har hävdat att de är under 18 år ska polisanmälas för brott
mot lagen om bidragsbrott. Vid fällande dom blir man
återbetalningsskyldig och i straffskalan finns fängelse i högst ett år. De
föreslår att komunfullmäktige beslutar att socialnämnden ska polisanmäla
de personer som av migrationsverket fått sin ålder uppskriven till 18 år
eller mer, eftersom dessa kan ha gjort sig skyldiga till bidragsbrott, samt
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att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen och hävdat att de
varit under 18 år ska bli återbetalningsskyldiga för de bidrag de
tillskansat sig på felaktiga grunder.

Socialnämnden
Motionen har remitterats till socialnämnden som anför följande.
I bidragsbrottslagen (2007:612) regleras vilka ekonomiska förmåner som
omfattas av lagen; bidrag, ersättningar, pensioner och lån för personligt
ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.
Socialförvaltningen ska enligt samma lag göra en polisanmälan vid
misstanke om brott enligt denna lag. Förvaltningen har rutiner kring
anmälan om misstänkt bidragsbrott.
I lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) beskrivs i 3
§ tredje stycket att det är Migrationsverket som ansvarar för biståndet till
de som omfattas av lagen. I 13 § LMA beskrivs de bistånd som lämnas
enligt lagen, för det enskilda ensamkommande barnet på kommunens
boenden handlar det om dagersättning. Familjehemsföräldrar får
omkostnadsersättning vid sidan av arvodet för barns personliga utgifter
varför dessa barn som regel inte har behov av dagersättning och särskilt
bidrag från Migrationsverket.
Socialnämnden ansvarar inte för att betala ut bistånd till personliga
ändamål för asylsökande ensamkommande barn, detta ansvar ligger i
enlighet med ovan hos Migrationsverket. Socialförvaltningen saknar
därför grunder för att polisanmäla för bidragsbrott mot Lunds kommun
och kan inte heller kräva återbetalning av samma anledning.

Kommunkontorets kommentar
Med anledning av förslaget i motionen kan rent principiellt sägas att
socialnämnden har att förhålla sig till gällande lagstiftning när den
fullgör uppgifter inom sitt verksamhetsområde. Vad gäller
bidragsbrottslagen regleras i denna under vilka förutsättningar
anmälningsskyldighet vid misstanke om brott enligt den lagen föreligger.
Det krävs en bedömning i varje enskilt fall för att avgöra om en anmälan
ska ske. Som nämnden har uppgivit finns också rutiner kring detta.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

besvara motionen med vad socialnämnden har anfört.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

