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Mötesdatum
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2019-11-06
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Plats och tid

Sessionssalen kl. 13.00–15.20

Beslutande

Mikael Rubin (M), Ordförande
Göran Gärtner (M)
Catharina Blixen-Finecke (M), Jäv §303
Helmuth Petersén (SD)
Anita Persson (SD), Jäv §303
Mathias Andersson (SD)
Bengt Andersson (SD)
Henrik Silfverstolpe (L)
Christer Dahlberg (SÖS)
Lennart Höckert (S)
Veronica Larsson (S)
Patrik Holmberg (C)
Emil Samnegård (MP)

Tjänstgörande ersättare

Marianne Ohrlander (M), Tjänstgörande §303
Åke Svensson (KD), Tjänstgörande för Erik Lundström (KD)
Ken Karlsson (SD), Tjänstgörande §303
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Anna Nordstrandh (S)

Ersättare

Jan Isaksson (M)
Fredrik Karlsson (SD)
Inger Persson (L)
Anders Ahvander (SÖS)
Birgitta Lanér Sjöström (S)
Mariann Sjöström (C)
Maria Wilhelms (MP)

Övriga

Fredrik Geijer, Kommundirektör, Klg
Eva-Lotta Kittel, Kommunsekreterare, Klg
Daniel Vagland, Jurist, Klg
Bo Carlbank, Ekonomidirektör, Klg
Emelie Ekander, Tf Kommunikationschef

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-13

Paragrafer

254-289

Sekreterare
Eva-Lotta Kittel
Ordförande
Mikael Rubin (M)

Justerare

Åke Svensson (KD)

Helmuth Petersén (SD)
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutande organ

Kommunstyrelsen

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-14

Datum då anslaget tas ned

2019-12-05

Förvaringsplats

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Eva-Lotta Kittel

Justerares signaturer
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§ 276 Motion- Polisanmälan gällande
åldersuppgift
Dnr KS 2018/810

Ärendebeskrivning
Helmuth Petersen (SD) har 2018-10-09 inkommit med en motion i vilken han
föreslår att Trelleborgs kommun polisanmäler alla ensamkommande som ljugit om
sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att Trelleborgs kommun återkräver
felaktigt utbetalda bidrag och/eller ersättningar från ensamkommande som ljugit
om sin ålder.

Beredning
En liknande motion har under hösten 2018 bifallits i Skurups kommun, vilken
resulterat i 17 polisanmälningar mot ensamkommande barn som skrivits upp i
ålder, dock inga avgöranden i skrivande stund.
Polisanmälan enligt 6 § bidragsbrottslagen (2007:612) ske om det kan misstänkas
att brott enligt bidragslagen har begåtts. Belopp som någon fått obehörigen
återkrävs med stöd av bestämmelserna i 9 kap. socialtjänstlagen (2001:453)
Ensamkommande asylsökande som inte kan försörja sig själva kan ansöka om
ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Det innebär att det är Migrationsverket
som har det yttersta ansvaret att göra en anmälan om de får kännedom om
förhållanden som gör att de misstänker bidragsbrott i det avseendet.
Ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till Trelleborgs kommun får
kompletterande bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå. Bistånd utgår enligt
fastställd riksnorm för året.
Motionen tar sikte på ett principiellt problem och ett principiellt ställningstagande
från kommunens sida, frågan är därför relevant. Det finns däremot svårigheter ur
straffrättsligt perspektiv att göra gällande att, man genom röntgen av
visdomständer och röntgen för att se skelettetmognad i handleden, bevisat bort om
rimligt tvivel, att straff har begåtts. Ovan metoder ger en prognos som inte är 100%
tillförlitlig till år utan har en bevisad felmarginal på 3-4 år för röntgen av
visdomständer och 2-3 år för röntgen för att se skelettmognad i handleden.
Arbetsmarknadsförvaltningen har kontaktats och har svarat att Trelleborgs
kommun tog emot 2 ensamkommande barn under 2018. Ingen av dessa barn har till
dags dato skrivits upp i ålder. I dagsläget finns det inte någon rutin för att
polisanmäla om någon skrivs upp i ålder, däremot polisanmäler
arbetsmarknadsförvaltningen bidragsbrott vid ansökan om försörjningsstöd.

Yrkande
Henrik Silfverstolpe (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå
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kommunfullmäktige att avslå motionen.
Veronica Larsson (S), Patrik Holmberg (C), Emil Samnegård (MP) och Christer
Dahlberg (SÖS) instämmer i Henrik Silfverstolpes yrkande.
Helmuth Petersén (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
Helmuth Peterséns yrkande.
Votering begärs och ska genomföras.

Omröstning
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Helmut Peterséns yrkande
Nej-röst för Henrik Silfverstolpes m fl yrkande

Vid omröstning genom upprop lämnas åtta (8) ja-röster av
Mikael Rubin (M), Göran Gärtner (M), Catharina von Blixen Finecke (M), Åke
Svensson (KD), Helmuth Petersén (SD), Anita Persson (SD), Mathias Andersson
(SD) och Bengt Andersson (SD).
samt sju (7) nej-röster av
Henrik Silfverstolpe (L), Christer Dahlberg (SÖS), Lennart Höckert (S), Sven
Lindkvist (S), Veronica Larsson (S), Patrik Holmberg (C) och Emil Samnegård
(MP)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifallit Helmuth Peterséns yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att ge arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera sina rutiner för
polisanmälan vid bidragsfusk, med rutiner för polisanmälan när någon skrivs upp i
ålder.

Reservation
Henrik Silfverstolpe (L), Patrik Holmberg (C), Lennart Höckert (S) och Christer
Dahlberg (SÖS) anmäler muntlig reservation för respektive parti.

Justerares signaturer
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Emil Samnegård (MP) anmäler skriftlig reservation (biläggs).

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkan

