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§ 161 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD)
om att polisanmäla alla ensamkommande
som både har kommit till Haninge kommun
och som har ljugit om sin ålder
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Christian Lindefjärd (SD) har inkommit med en motion som yrkar
att Haninge kommun polisanmäler alla ensakommande som ljugit
om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen samt att Haninge på
alla sätt återkräver felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från
ensamkommande som ljugit om sin ålder.
Förvaltningens synpunkter

Motionen har behandlats av socialnämnden 2019-04-23. I
tjänsteskrivelse till nämnden framgår den juridiska regleringen
avseende bidragsbrottslagen (2007:612) och kommunens
rättigheter och skyldigheter enligt denna lagstiftning.
Av underlag till socialnämnden framgår att rutiner för anmälan av
misstänkta bidragsbrott finns. Kommunstyrelseförvaltningen
instämmer i bedömningen att något särskilt ställningstagande från
kommunfullmäktige inte krävs för att kommunen ska agera i
enlighet med gällande lagstiftning. I övrigt har
kommunstyrelseförvaltningen inget ytterligare att tillföra i ärendet
och föreslår att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion
- Socialnämndens beslut 2019-04-23 § 61
- Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-03-11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande
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1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Martina Mossberg (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
Moderaterna (bilaga).
Samuel Skånberg (V) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens
förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därför proposition på om Moderaternas
tilläggsförslag ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att tilläggsförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Sven Gustavsson, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionären
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