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§ 45 Dnr 2019/000031 130 

Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla 
ensamkommande som kommit till Mörbylånga kommun 
och som har ljugit om sin ålder 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen yrkas att Mörbylånga kommun polisanmäler alla 

ensamkommande som ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen 
samt att Mörbylånga kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller 
ersättningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.  

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 november 2018. 

Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 11 november 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2019.  

Förslag till beslut på mötet 

Eric Rosenlund (SD) yrkar på tillstyrkande av motionen. 

Mathias Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Eric Rosenlunds förslag mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  

Socialnämndens förslag till beslut 

1. Motionen avslås med hänvisning till att det inte är kommunen utan 

Migrationsverket som bär ansvar för både ersättningar samt 
åldersbedömningar.   

Reservation 

Eric Rosenlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 

_____ 
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Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla 
ensamkommande som kommit till Mörbylånga kommun 
och som har ljugit om sin ålder 

Beskrivning av ärendet 

I motionen yrkas att Mörbylånga kommun polisanmäler alla 
ensamkommande som ljugit om sin ålder för brott mot bidragsbrottslagen 
samt att Mörbylånga kommun återkräver felaktigt utbetalda bidrag och/eller 

ersättningar från ensamkommande som ljugit om sin ålder.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommen den 12 november 2018. 
Beslut av kommunfullmäktiges ordförande, daterad den 11 november 2018. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 7 februari 2019.    

Överväganden 

Polisanmälan om bidragsbrott och skadeståndsyrkande förutsätter att den 

enskilde uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet orsakat felaktig 
utbetalning av bidrag. Om en flykting/asylsökande inte har papper som 
påvisar ålder eller där hemlandets dokumentation inte anses gälla är 

bedömningar som Migrationsverket ansvarar för, inte kommunen. Det råder 
en stor osäkerhet kring åldersbedömningar, det är kritiserat från flera håll 
men det är en fråga som hanteras av Migrationsverket, det uppdraget ligger 

inte på enskilda kommuner. Det ligger inte på och har aldrig legat på 
socialtjänstens uppdrag att pröva åldersfrågan eller identiteten för 

ensamkommande barn (EKB), det uppdraget ligger på Migrationsverket. 
Gällande de medicinska åldersbedömningarna så görs de av 
rättsmedicinalverket på uppdrag av regeringen. Rättsmedicinalverket uppger 

själva att det är en fråga om att uppskatta en ålder med hjälp av olika 
medicinska metoder, det finns ingen metod för att fastställa en exakt ålder. 

Det är i Migrationsverkets överinstanser som asylfrågan och till det den 
kopplade identitetsfrågan prövas. Det är också Migrationsverket, staten, som 
står för bidragen till EKB genom lagen (1994:137) om mottagande av 

asylsökande m.fl. (LMA) samt ersättningarna till kommunerna. Enligt LMA 
är det inte möjligt att samtidigt ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, varför bidrag inte har betalats ut till enskild EKB utav 
kommunen. Således är det i så fall upp till Migrationsverket om frågan att 
driva bidragsbrott ligger. Kommunen ansvarar för de EKB som fått 

uppehållstillstånd och där har Migrationsverket redan prövat asylfrågan och 
åldersfrågan också har fastställts. 
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§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 
reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det inte är kommunen utan 
Migrationsverket som bär ansvar för både ersättningar samt 

åldersbedömningar.     

Ann-Katrin Ståhl 

Socialchef 

Louise Kullman 

Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Social omsorg 

Per-Gunnar Olsson 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Per-Gunnar Olsson (SD) - Polisanmäl alla ensamkommande som kommit 

till Mörbylånga kommun och som har ljugit om sin ålder. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 12 november 2018.  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
 




