Motion

Motion angående skärpta kontroller och åtgärder mot fusk och felaktigheter
i försörjningsstödet
Tidningen Hem & Hyra har rapporterat om arbetet mot fusk och felaktigheter i Södertälje
kommun.12 Flertalet exempel på fusk och ageranden närmast att betrakta som bedrägerier
radas upp, samtliga mycket skrämmande och upprörande, nedan följer några av dem.








En person som kom in på socialtjänstens kontor lade upp nycklar till en Ferrari på
disken, samtidigt som personen ansökte om försörjningsstöd. Vid en kontroll visade
det sig att personen inte ägde bilen, men uppenbart hade tillgång till den och körde
den.
En kvinna hävdade att hon var skild och fick bistånd för en egen lägenhet. Det visade
sig dock senare, när flera hyresgäster i samma hus vittnade, att kvinnan med mannen
som hon ska ha skilt sig från hade två lägenheter i samma trappuppgång varav de
bodde tillsammans med fem barn i den ena och hyrde ut den andra. Kvinnan
misstänkts ha lurat till sig bidrag på totalt 706 649 kronor.
En man som fick totalt 161 000 kronor i bidrag till sin hyra bodde inte på den adress
som han fått hyran betald för. Han hade också flertalet bilar och husvagnar
registrerade till ett värde av ungefär 175 000 kronor.
En kvinna som påstod att hon var ensamstående fick försörjningsstöd på 417 958
kronor för att betala hyra för en del av en lägenhet där hon var inneboende. Det visade
sig dock att hon egentligen var sambo med personen hon bodde med, vilket innebär att
rätten till försörjningsstöd ska bedömas utifrån bådas ekonomi.

Berättelser om bilmålvakter, bilar registrerade på släktingar och fejkade skilsmässor
dominerar rapporteringen från Södertälje, som knappast kan vara den enda kommunen i
landet som drabbats av så pass omfattande bidragsfusk. Malmö stad, som årligen betalar ut
över en miljard i försörjningsstöd, drabbas sannolikt av liknande fusk och bedrägerier.
Södertälje kommun har inlett ett mycket imponerande arbete mot fusk och felaktigheter i
försörjningsstödet. Sedan våren 2019 har utbetalningarna minskat med en miljon kronor i
månaden, vilket ska sättas i relation till att Södertälje under 2018 betalade ut totalt 200
miljoner kronor i försörjningsstöd. Om Malmö stad hade minskat utbetalningarna i samma
procentuella omfattning hade kostnaderna minskat med fem miljoner kronor i månaden.
Dessutom finns ytterligare en effekt som är svår att mäta, nämligen att ansökningar om
försörjningsstöd dras tillbaka när det ställs mer frågor och begärs mer underlag.
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https://www.hemhyra.se/nyheter/bostadsfusk-med-miljoner-socialbidrag-avslojat-sodertalje/
https://www.hemhyra.se/nyheter/53739/

Försörjningsstödet ska vara samhällets yttersta skyddsnät. Alla kan under korta perioder i
livet drabbas av situationer som innebär att det inte är möjligt att klara sin egen försörjning.
Exempel på missbruk som anges ovan är långt ifrån syftet med försörjningsstödet och måste
därför bekämpas. Malmöbornas skattepengar ska inte gå till fusk och bedrägerier, utan till de
som verkligen behöver det. Annars förloras legitimiteten i och förtroendet för den offentligt
finansierade välfärden.
Såväl moderater som socialdemokrater och liberaler har i sina respektive budgetalternativ
kraftiga besparingar på försörjningsstödet. Det är inte besparingar som blir verklighet utan
reformer för minskat bidragsberoende och minskade kostnader.
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:
Att uppdra åt arbetsmarknads- och socialnämnden att omgående införa skärpta kontroller av
utbetalningar inom ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter
Helena Nanne (M)
Malmö den 24 maj 2019

