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§ 112 

 

Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade ensamkommande 

som uppgivit falsk ålder bör lagföras för bidragsbrott 

KSN-2019-0701 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

  

att avslå motionen. 

  

 

Reservation 

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 

2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder och att Uppsala kommun kräver 

tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från så kallade ensamkommande som uppgivit falsk 

ålder. 

  

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till motionen och 

finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2019. 

Arbetsutskottets förslag den 14 maj 2019 § 161. 
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§ 161 
 
Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade ensamkommande 
som uppgivit falsk ålder bör lagföras för bidragsbrott 
KSN-2019-0701 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att avslå motionen. 
  
 
Sammanfattning 
Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 
2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder och att Uppsala kommun kräver 
tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från så kallade ensamkommande som uppgivit falsk 
ålder. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2019. 
 
 
 



KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare 
Eikman Johan 

Datum 
2019-05-03 

Diarienummer 
KSN-2019-0701 

Kommunfullmäktige 

Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade 
ensamkommande som uppgivit falsk ålder bör lagföras för 
bidragsbrott 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
februari 2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder och att Uppsala 
kommun kräver tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från så kallade 
ensamkommande som uppgivit falsk ålder. 

Motionen återges i bilaga 1. 

Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och socialförvaltningen. 

Socialnämnden behandlade motionen den 23 april och har föreslagit att motionen avslås. I 
nämnden reserverade sig ledamoten för (SD) till förmån för eget yrkande, att bifalla 
motionen. Protokollsutdrag återges som bilaga 2. Föredragningen i nämnden sammanfaller 
med föredragningen nedan. 

Föredragning 
Kommunen är ansvarig för att ordna boende åt ensamkommande barn som anvisats av 
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. Migrationsverket utreder därefter barnets asylskäl och gör en åldersbedömning. Sedan 
den 1 maj 2017 gör Migrationsverket även tillfälliga åldersbedömningar i ett tidigt skede i 
asylprocessen. Ansvaret för en relevant och rättssäker åldersbedömning i asylprocessen 
åligger Migrationsverket.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se 



Av bidragsbrottslagen framgår att en person kan dömas för bidragsbrott, om denne lämnar 
oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som denne är skyldig att anmäla, 
vilket leder till att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt 
belopp. Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
Det gäller oavsett vem misstanken rör. 
 
Socialnämnden beslutar om bistånd i form av boende och vid behov andra stödinsatser, det 
utgår inget ekonomiskt bistånd med anledning av den enskildes ålder eller Migrationsverket 
åldersbedömning. De ekonomiska förmåner som lagen om bidragsbrott omfattar avser inte det 
bistånd som nämnden beslutar om. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Sammanträdesdatum: 2019-04-23 

§ 70 

Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade ensamkommande 
som uppgivit falsk ålder bör lagföras för bidragsbrott 
SCN-2019-0198 

Beslut 
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Lisen Bunneister (SD) reserverar sig till fönnån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 
2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder och att Uppsala kommun kräver 
tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar från så kallade ensamkommande som uppgivit falsk 
ålder. 

Socialnämnden beslutar om bistånd i fann av boende och vid behov andra stödinsatser, det utgår inget 
ekonomiskt bistånd med anledning av den enskildes ålder eller Migrationsverket åldersbedömning. De 
ekonomiska förmåner som lagen om bidragsbrott omfattar avser inte det bistånd som nämnden 
beslutar om. 

Yrkanden 
Lisen Burmeister (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 

Per-Olof Forsblom (V) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag till mot Lisen Bunneisters (SD) yrkande och finner bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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