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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-01-12 kl 13:00-15:15

Plats

Distans via Teams

Utses att justera

Helena Nanne

Protokollet omfattar

§11

Underskrifter

Sekreterare
Belma Rosarv
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Helena Nanne

Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD) ersätter Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Ewa Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Belma Rosarv (Sekreterare )
Anna Lena Anlnerud (Sekreterare )
Micael Nord (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Erica Arvebratt (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Louise Lagerlund (Stadsjurist )
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STK-20211170

Återrapportering - Handlingsplan - Att förebygga och
hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden

Sammanfattning
I ärendet redogörs för de insatser som gjorts inom ramen för handlingsplanen Att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden som
beslutades av kommunstyrelsen 19 augusti 2020 (STK-2019-1285). En stor mängd åtgärder
har vidtagits och påbörjats inom de områden som omfattas av handlingsplanen,
exempelvis:


Arbetet med att göra utredningar och kontroller inför utbetalning av ekonomiskt
bistånd och assistansersättning har utvecklats med personalförstärkningar och nya
arbetssätt för att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta felaktigheter.



Under året har upphandling av IT-stöd för hantering av bidrag och bokningar
till/från föreningslivet genomförts. Med hjälp av extern konsult har en mer
djupgående granskning av bidrag till ett antal större föreningar genomförts i syfte
att förbättra och hitta effektivare gemensamma processer hos de bidragsgivande
förvaltningarna.



Inom området inköp och upphandling har ett flertal åtgärder vidtagits eller
påbörjats för att minska risken för handel med osäkra eller tvivelaktiga leverantörer.
Förutom kompetenshöjande insatser och förbättrade rutiner vid kontroll av
leverantörer handlar det om olika sätt att öka handel mot befintliga ramavtal, vilket
minskar behovet av direktupphandlingar som inte sällan är förknippade med risker
för fel.



För att förebygga, förhindra, upptäcka och hantera fall av interna oegentligheter
och otillåten påverkan har kunskapshöjande aktiviteter och initiering av
kommunikationsinsatser genomförts i syfte ta fram ändamålsenligt metodstöd för
förvaltningar och bolag.

Samverkan med relevanta myndigheter har utvecklats och kommer fortsatt utvecklas.
Från och med 2022 kommer de åtgärder som påbörjats successivt implementeras,
utvärderas och vidareutvecklas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av handlingsplan “Att förebygga och
hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden”.
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2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och
erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som
omfattas av och redogörs för i handlingsplanen.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att bedriva fortsatt utvecklingsarbete
och uppföljning samt stödja nämnder och helägda bolag i arbetet med att förebygga
och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden.
Reservationer och särskilda yttranden
Helena Nanne (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C) lämnar in ett
gemensamt särskilt yttrande, bilaga 9.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande,
bilaga 10.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Beslutsunderlag

Förslag till beslut KSAU 211213 §737

G-Tjänsteskrivelse KSAU 211213 Återrapportering - Handlingsplan - Att
förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden

Bilaga 9
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2022-01-12
Ärende 12. Återrapportering - Handlingsplan - Att förebygga och hantera ekonomisk
brottslighet och oegentligheter i välfärden
Moderaterna och Centerpartiet är mycket positiva till att arbetet med att motverka bidragsbrott äntligen
har kommit igång i Malmö. Detta är något som borgerligheten har krävt i Malmö i 20 års tid. Dessvärre
stoppades våra krav på grund av ett kompakt motstånd från Socialdemokraterna. Så sent som 2020
konstaterade Malmö stads revisorer att det helt saknades ett fungerande arbete emot bidragsfusk
De 20 förlorade åren har inneburit att enorma summor har stulits från Malmöborna, men också att
stora grupper Malmöbor med arbetsförmåga har blivit kvar i utanförskap istället för att mötas av
insatser för att nå egen försörjning.
Det är en lättnad att Malmö stad äntligen har inlett ett arbeta för att motverka fusket, men det är ett
svek från Socialdemokraterna mot Malmöborna att det dröjt så här länge, och verksamheten behöver
byggas ut. Detta kommer Moderaterna och Centerpartiet fortsätta verka för.

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Martin Molin (C)

John Roslund (M)

Med instämmande av

John Eklöf (M)

Bilaga 10
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-1170

Återrapportering – Handlingsplan – Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och
oegentligheter i välfärden
En del åtgärder har genomförts i Malmö för att motverka ekonomisk brottslighet men fortfarande
betalar Malmö stad ut ekonomiskt bistånd till illegala migranter, som fungerar som arbetskraft för
den svarta ekonomin. Fortfarande utbetalar Malmö stads socialtjänst ersättning för hyror som går till
olovliga bostäder. Malmö stad är med och finansierar den svarta ekonomin.

Sverigedemokraterna anser att den stora omfattningen på Malmös svarta ekonomi motiverar att
kommunen anställer fler inom förvaltningarna för att motverka välfärdsbrott och speciellt
bidragsbedrägerier som förekommer vid mottagandet av det ekonomiska biståndet. Inga
skattemedel ska betalas ut till illegala migranter och inga skattemedel ska finansiera hyror av olovliga
bostäder.

Sverigedemokraterna anser att stadsbyggnadsnämnden ska tilldelas mer resurser för att förstärka sin
tillsyn av olovliga samlingslokaler och bostäder.

Den svarta ekonomin i Malmö är ett hot mot näringslivet och hederliga småföretagare som följer
lagar och regler. Genom samverkan mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och mellan
förvaltningar och statliga myndigheter, borde Malmö stad motverka den svarta ekonomin.
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Arbetet med livsmedelsfusk i Malmö har visat att det krävs mer resurser för att motverka det enorma
livsmedelsfusket som försiggår i Malmö. Det handlar om rökcaféer, svartklubbar och festlokaler som
bedriver anmälningspliktig livsmedelshantering. Det handlar om föreningar som inte anser sig
behöva en registrering trots en omfattande livsmedelshantering med hundratals sittplatser och fullt
utrustade kök. Det kan även handla om större livsmedelsgrossister som har brister i sitt
spårbarhetssystem. Livsmedelsfusket är utbrett i Malmö och Sverigedemokraterna vill se en större
permanent satsning mot livsmedelsfusket. Livsmedelsfusket är en del av den organiserade
brottsligheten. Fuskarna får konkurrensfördelar och hederliga företagare som följer lagstiftningen får
stänga igen. Samtidigt får konsumenterna livsmedel som kan vara livsfarliga. Malmö stad måste
prioritera kampen mot livsmedelsfusk för att skydda laglydiga näringsidkare och malmöborna.
Sverigedemokraterna vill därför stärka avdelningen för livsmedelskontroll i miljöförvaltningen.

För att motverka den svarta ekonomin och ekonomisk brottslighet krävs det att arbetet förs på en
bredare front än vad som framgår av återrapporteringen.

_______________________

_______________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

_______________________

_______________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman Persson (SD)

2022-01-12
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