Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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2019-03-05

Hantering av vuxna ensamkommande migranter,
svar på motion (SD).

Dnr KS 2017-745
Ärende
Sverigedemokraterna yrkar i motionen ”Hantering av vuxna ensamkommande
migranter” att
- Linköpings kommun, i de fall det kan misstänkas att brott begåtts enligt
bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de ensamkommande migranter som har
fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer.
- Kommunfullmäktige uppdrar till berörd nämnd att utreda omfattningen av
ensamkommande migranter i kommunen som falskeligen har uppgett sig vara
minderåriga.
- Linköpings kommun vid händelse av framtida mottagande av
ensamkommande migration ställer krav på att dessa har en medicinskt
fastställd ålder.
Sverigedemokraterna skriver i motionen bland annat att Sverige de senaste åren
har fått motta tiotusentals så kallade ”ensamkommande” asylsökande migranter
som har uppgett sig vara minderåriga. Sverigedemokraterna tillhör dem som
framfört kritik mot att en betydande del av de ensamkommande migranterna
som har uppgett sig vara under 18 år sannolikt är äldre än så.
Sverigedemokraterna menar i sin motion att krafttag måste tas mot ett sådant
fusk som leder fram till ett resursslöseri. Bidragsbrott är ett allvarligt brott som
kan leda till fängelsestraff. Ett bidragsbrott är för handen exempelvis då man
avsiktligen har lämnat oriktiga uppgifter i syfte att en ekonomisk förmån
betalas ut felaktigt.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Motionen behandlades i socialnämnden 24 oktober 2018 § 160. På
kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2018 § 434 återremitterades
motionen med motiveringen att alla förslag i motionen inte besvarats.
Motionen har därefter beretts av Juridikfunktionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Hantering av vuxna ensamkommande migranter, svar på
motion (SD), 2019-02-11
Yrkanden
Klas Ahlberg (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

1 (2)

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

2019-03-05

Annika Krutzén (M) yrkar bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot
Klas Ahlbergs (SD) bifallsyrkande till motionen i sin helhet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionens första förslag om att Linköpings kommun, i de fall det kan
misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen, ska polisanmäla de
ensamkommande migranter som har fått sin ålder uppskriven till 18 år eller
mer, anses besvarad.
2. Motionens andra förslag om att kommunfullmäktige uppdrar till berörd
nämnd att utreda omfattningen av ensamkommande migranter i kommunen
som falskeligen har uppgett sig vara minderåriga, anses besvarad.
3. Motionens tredje förslag om att Linköpings kommun vid händelse av
framtida mottagande av ensamkommande migration ställer krav på att
dessa har en medicinskt fastställd ålder, avslås.
Reservationer
Klas Ahlberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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