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Begäran om yttrande - Motion (S) - Sätt stopp för
bidragsfusk i välfärden

Dnr AN 2021-40
Ärende
Anna Svensson, utvecklingsledare, redogör för svar till motionen "Sätt stopp
för bidragsfusk i välfärden"
Kristina Edlund (S) föreslår i en motionen daterad 2020-03-18 att:


Linköpings kommun ska inrätta ett team av utredare i
socialförvaltningen som jobbar mot felaktiga utbetalningar.

Utifrån rådande lagar arbetar Linköpings kommun i enlighet med
bidragsbrottslagen (2007:612) och lagen om underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet. Socialtjänsten är skyldig att
anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen. Underrättelseskyldighet vid
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (2008:2006) ger också
kommunen en skyldighet att anmäla misstänkta felaktigheter till andra berörda
myndigheter.
Det förebyggande arbetet, som omfattar omvärldsanalys och strategiska val,
inkluderar även medarbetare som utreder rätten till och fattar beslut om
försörjningsstöd i det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att även den resursen
är dimensionerad för att klara uppgiften att identifiera och stoppa felaktiga
utbetalningar redan innan de sker. Detta då erfarenhet visar att det
förebyggande arbetet är väsentligt och många gånger avgörande för att minska
de felaktiga utbetalningarna. I samband med omorganisationen av Utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen och från och med årsskiftet 2020/2021
kommer resursen att förstärkas. Hur denna resurs ska användas och på vilket
sätt uppdraget ska utformas är inte helt klart. Det går därför inte att avgöra
omfattningen av resursbehov.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens föreslår att motionen besvaras
med hänvisning till att Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen redan har
en tjänst inriktad med att förhindra felaktiga utbetalningar utifrån aktuell
lagstiftning och framtagna riktlinjer för ekonomiskt bistånd.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Sätt stopp för bidragsfusk i välfärden, svar på motion (S),
2021-02-18
Motionen
Yrkanden
Fredrik Lundén (M) yrkar bifall till Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.
Ali Hajar (S) och Michael Cocozza (-) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till Utbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut mot Ali Hajar (S) och
Michael Cocozzas (-) yrkande om att bifalla motionen. Ordföranden finner att
arbetsmarknadsnämnden bifaller enligt Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut.
Arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen redan har en tjänst inriktad med att förhindra
felaktiga utbetalningar utifrån aktuell lagstiftning och framtagna riktlinjer
för ekonomiskt bistånd.
Protokollsanteckningar
Ali Hajar (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Motionen innehåller yrkande på tillsättande av ett team av utredare som
identifierar och utreder felaktiga utbetalningar. Arbetsmarknadsnämnden ansåg
att motionen kunde besvaras med hänvisning till beslutsunderlag framtaget av
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Av beslutsunderlaget framgick att en personalresurs utökades från årsskiftet
2020-2021 för arbetet med felaktiga utbetalningar. Nämnden fick muntlig
information om att det handlade om en tjänst och inte om ett team av utredare i
enlighet med motionen. Vi ansåg inte att ett besvarande mötte upp motionens
förslag och yrkade därför på att motionen bifalles i sin helhet.
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Michael Cocozza (-) lämnar följande protokollsanteckning:
Planerad nivå på resurser för kontroll när det gäller försörjningsstöd är
otillräckligt. Det behövs mer resurser, därför yrkade Linköpingslistan bifall till
motionen. Den ligger i linje även med den politik som alliansen givit uttryck
för. För vår del menar vi att man borde se över kontrollen och även pröva en
systematisk kontroll, där samtliga klienter 1-2 gånger per år får kvittera ut
stödet på förvaltningen med kort varsel. Kommunen ska säkerställa att de som
får stödet uppehåller sig varaktigt i Linköping och inte i Stockholm eller
utomlands.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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