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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-11 kl. 13:00-14:07

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………
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Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2019-09-23

Protokollet omfattar

§212
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Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med
handlingsplaner

STK-2019-1021
Sammanfattning

Stadskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen (STK 2017-890) tagit fram ett förslag på
hur arbetet med ekonomisk brottslighet mot välfärdssystemet ska konkretiseras för att i slutet
av 2019 presenteras i handlingsplaner. Uppdraget bestod initialt i att ta fram en handlingsplan
men eftersom området kring brott mot välfärden är komplext och kräver många olika
kompetenser föreslår stadskontoret att olika delar samordnas av olika förvaltningar.
Stadskontoret föreslås ansvara för övergripande projektledning under hösten 2019 för att i
början av 2020 kunna presentera konkretiserade handlingsplaner som kan omsättas i
praktiken.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att i samarbete med arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och fritidsförvaltningen, samordna arbetet mot ekonomisk
brottslighet i välfärden i enlighet med vad som föreslås i ärendet samt att
stadskontoret återrapporterar konkretiserade handlingsplaner till kommunstyrelsen i
början av 2020.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 15.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 16.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag







Förslag till beslut KSAU 190902 §492
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Ekonomisk brottslighet mot välfärden
Rapport hp välfärdsbrott
Protokollsutdrag KSAU 170807 §237
Uppdragsbeskrivning Åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet i välfärden
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Särskilt Yttrande
Bilaga 15

Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende 17: Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på
fortsatt arbete med handlingsplaner
Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att det socialdemokratiska styret äntligen vill
genomföra de åtgärder som borgerliga partier har krävt i 20 år.
Under hela den perioden har Socialdemokraterna hävdat att åtgärder mot kriminellt utnyttjande
av välfärdsresurser skulle innebära ”att sparka på de allra svagaste” och att det utbredda fusket
inte sker med uppsåt utan snarare har berott på språkförbistring.
Det är välkommet att Socialdemokraterna nu äntligen bytt position i frågan. Dock är det
oacceptabelt att man i 20 år har blockerat åtgärder. Under perioden har miljardbelopp av
skattebetalarnas pengar försvunnit till fusk, pengar som istället hade kunnat gå till en bättre skola
och en värdig äldreomsorg.

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

Charlotte Bossen (C)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

John Roslund (M)

Med instämmande av
John Eklöf (M)
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Bilaga 16

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-09-11
Ärende: STK-2019-1021
Ekonomisk brottslighet mot välfärden – förslag på fortsatt arbete med handlingsplaner
Sverigedemokraterna är glada över att rapporten ”Ekonomisk brottslighet mot välfärden” lyfter upp
många av de farhågor och risker som vi sverigedemokrater under flera år försökt belysa, bland annat
att färre kontroller inom ekonomiskt bistånd resulterar i att den svarta ekonomin växer. Även
skenseparationer har observerats år efter år utan att problemet lyfts upp.
I flera år har olika partier lämnat in motioner till kommunfullmäktige om att en specialgrupp ska inrättas
inom socialtjänsten för att bekämpa bidragsfusk. I rapporten kan man läsa att det är just detta som
behövs. Rapporten rekommenderar att socialtjänsten får tjänster som har tid att titta på ärenden som
kräver extra utredning, inrättar en central funktion som hanterar polisanmälningar som rör bedrägerioch bidragsbrott och samverkar med polisen omkring anmälningar. Sverigedemokraterna instämmer i
allt detta och beklagar att det har tagit så lång tid innan dessa självklara åtgärder lyfts upp.
Andra positiva inslag som lyfts i rapporten är behovet av fler hembesök hos personer som uppbär
ekonomiskt bistånd och problemet omkring skenskrivningar. Sverigedemokraterna har flera gånger lyft
fram den problematiska gråzonen mellan IOP och LOU, som drabbar näringslivet genom att snedvrida
konkurrensen. Även detta lyfts fram i rapporten.
Om denna rapport beaktas av en majoritet inom de politiska församlingarna i Malmö och resulterar i
konkreta åtgärder, ser Sverigedemokraterna fram emot mer enighet och en rätt inriktning gällande
frågor som berör välfärdsbrott.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

