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Yttrande över motion från Magnus Olsson (SD) om att polisanmäla
ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

ASN-2017-5016
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har inkommit med en motion i vilken det framförs yrkande om att ge
kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med
motionens intentioner, undersöka möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att
polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket,
för bidragsbrott.
Motionen innehåller även yrkande om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över
möjligheterna att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen ska vara
återbetalningsskyldiga till Malmö stad motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga
grunder.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 20180118 § 6.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med arbetsmarknads- och
socialförvaltningens förslag samt
att motionen därmed anses vara besvarad.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande till förmån för bifall
till motionens förslag. Sedat Arif (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall mot avslag till förvaltningens förslag till yttrande
och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser att inkomma med en gemensam
reservation, bilaga.
Jonna Böhler (Fi) och Linda Svensson (V) avser att inkomma med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag





Protokollsutdrag §6 Förslag till yttrande över motion från Magnus Olsson (SD) om
att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott
Borttagen på grund av personuppgifter.
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om att polisanmäla ensamkommande
migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott , STK-2017-1091
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-01-30
Ärende: ASN-2017-5016
Motion från Magnus Olsson (SD) om att polisanmäla ensamkommande migranter med
uppskriven ålder för bidragsbrott
Sverigedemokraterna yrkande bifall till motionen. I svaret bortser nämnden från de kostnader som
Malmö stad har för god man och de kostnader som överåriga tar från de som med rätt ålder har
kopplat till sin skolgång. Vi återkommer i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)
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Särskilt yttrande
Ärende 26. Förslag till yttrande över motion från Magnus Olsson (SD) om att
polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott
Arbetsmarknad och socialnämnd består av politiska partier med visioner om hur vi vill att
samhället ska se ut och specifikt hur nämnden ska verka. I svaret ges en juridisk förklaring
till varför det som föreslås i motionen inte är möjligt. En bra och tydlig sådan. Vi röstade
därför bifall till förslaget. Det är dock viktigt för oss vara tydliga med att det också finns en
politisk hållning till varför det som föreslås i motionen inte ska anses möjligt.
För oss handlar det inte endast om huruvida det är kommunen eller staten som betalar ut
bidraget, vilket anges som den juridiska förklaringen. Det handlar också om att det är högst
problematiskt att en socialnämnd ska ges som uttalad uppgift att polisanmäla unga människor
och att detta ska göras utifrån osäkra åldersbedömningar. Det är högst problematiskt att en
socialnämnd skulle särkilt urskilja och rikta in sig på det sätt, som motionärerna önskar, på en
så utsatt grupp.
Avslutnngsvis vill vi markera mot hur motionärerna misstänkliggör unga och barn, samt
väljer att koppla unga och barn till ett mord genom att ta upp det exempel de gör. Som om
detta inte vore nog sprider de, genom samma exempel, också den misogyna myten om att
äldre kvinnor skulle vara ute efter sexuella kontakter med unga killar och därför engagerar sig
för ensamkommande unga och barn.

Undertecknad,
Jonna Böhler, Feministiskt initiativ & Linda Svensson, Vänsterpartiet
Med instämmande av,
Anfal Mahdi, Vänsterpartiet
Mats Högelius, Vänsterpartiet

