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[Huvudmottagare]  

 

Svar på Motion från (SD) om att polisanmäla ensamkommande, 
vilka fått sin ålder uppskriven, för bidragsbrott 

Förslag till beslut  
Förslag till kommunfullmäktige:  

1. Motionen avslås. 

        

 

Ärendebeskrivning 
Ann-Christine From Utterstedt (SD), Patric Sjölund (SD, Jan Johansson 
(SD) och Kaj-Göran Klang (SD) har i en motion med rubriken Motion från 
(SD) om att polisanmäla ensamkommande, vilka fått sin ålder uppskriven, 
för bidragsbrott föreslagit  

• Att ge berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för 
kommunen att verka för att ensamkommande och andra nyanlända 
som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, systematiskt och 
regelmässigt polisanmäls för bidragsbrott. 

• Att ge berörd nämnd i uppdrag att återkräva motsvarande summa 
som var och en som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket 
kostat kommunen i extra utgifter kopplade till att personen felaktigt 
haft en status som barn. 

Motionen har remitterats till Individ- och familjenämnden 

Individ- och familjenämnden har inkommit med remissvar.  

Individ- och familjenämnden har inkommit med i huvudsak följande 
synpunkter. 

Nämnden konstatterar att påståenden om att ensamkommande som har 
uppgivit fel ålder har inneburit extrakostnader för kommunen är felaktiga.  

Inga bidrag betalas ut till ensamkommande barn och ungdomar. Dessa får 
insatser i form av boende (kost, logi och omvårdnad) samt god man och 
andra behov av stödinsatser, men det utgår inget ekonomiskt bidrag.  

Kommunen erhåller ersättning för dessa kostnader av Migrationsverket. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av 
ovanstående.            
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§ 109 Dnr IFN 2018/00062-1.7.1 

Motion från (SD) om att polisanmäla ensamkommande, vilka fått 
sin ålder uppskriven, för bidragsbrott 
Beslut 
Individ- och familjenämnden godkänner yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.  

Reservation 
Patric Sjölund (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Individ- och familjenämnden rekommenderar kommunfullmäktige att avslå 
motionen och vill lämna följande synpunkter. 

I motionen påstås att ensamkommande som uppgett fel ålder har inneburit 
stora extrakostnader för kommunen och utifrån detta bör bidrag som 
utbetalats på felaktig grund återkrävas.  

Detta är ett felaktigt påstående. Kommunen betalar inte ut något bidrag till 
ensamkommande barn och unga. Dessa erhåller insatser i form av boende 
(kost, logi och omvårdnad) samt god man och vid behov andra stödinsatser 
men det utgår inget ekonomiskt bidrag. Det finns således inget bidrag att 
återkräva och inte heller något bidragsbrott att polisanmäla. Vidare har 
insatserna som kommunen tillhandahållit för de ensamkommande inte 
inneburit några extrakostnader för kommunen. Kommunen erhåller ersättning 
för sina kostnader av Migrationsverket genom ett ersättningssystem som 
baseras i huvudsak på schabloner. I tabellen nedan ses kommunens resultat 
för de ensamkommande under de senaste fyra åren. 

 
Som framgår av tabellen så har kommunen alltså erhållit ett överskott på 52 
miljoner kronor. Det finns således inte heller några kostnader i form av extra 
utgifter för kommunen att återkräva.  

Yrkanden 
Patric Sjölund (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Anna Thunell (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Proposition 
Ordföranden ställer bifall till förvaltningens förslag till beslut mot återremiss 
av rapporten och finner att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
beslut.  

Kopia till 
Kommunstyrelsen 
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