Motion till kommunfullmäktige i Norrköping
Rättslig hantering av vuxna ”ensamkommande barn”
Sverige har under de senaste åren tagit emot ca 40 000 ensamkommande barn. Bara under 2015 har
35 369 personer ansökt om asyl som ”ensamkommande barn”. Under 2016 kom de flesta
”ensamkommande barnen” från Somalia, följt av Syrien, Marocko, Etiopien och Albanien!1
Tyvärr har det visat sig att felaktig migrationspolitik har haft dragningskraft och lockat många
människor till Sverige som söker sig till bättre liv, men är dock inte i behov av skydd eller uppfyller
lagstadgade krav för asyl. Det finns åtskilliga bevis på att Sveriges generösa barnpolitiska system, inte
så sällan missbrukas.
”Rättsmedicinalverket, RMV, har släppt den senaste statistiken över medicinska åldersbedömningar i
asylprocessen. Den visar att över 80 procent av de testade anses vara 18 år eller äldre” 2.
I Brottsbalken 9 kap. 1§ står följande:
”För bedrägeri döms också den som genom att lämna oriktig eller ofullständig uppgift, genom att
ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverkar resultatet av en automatisk
informationsbehandling eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning
för gärningsmannen och skada för någon annan. Lag (1986:123).” 3
Försäkringskassan polisanmäler bland annat alla misstänkta bidragsbrott. I försäkringskassans ”Rätt
beslut och rätt ersättning” dokumentet står bland annat följande:
”Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller låta bli att anmäla förändringar som kan påverka
rätten till ersättning kan vara brottsligt. Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.”
I Sverige är alla människor lika inför lagen och så ska det vara. Kommunen har också
likabehandlingsprincipen. Varje försök till bedrägeri när det gäller försörjningsstöd där det går att
bevisa att uppsåt har funnits polisanmäls. Det samma ska gälla även ensamkommande barn.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige beslutas följande:
Att Norrköpings kommun anmäler, i de fall där uppsåt har funnits att vilseleda kommunen om sin
ålder i syfte att tillskansa sig välfärdsfördelar som Sverige och Norrköping erbjuder, polisanmäls.
Att ansvarig nämnd utreder i vilken omfattning det förekommer försök till bidgragsbrott och att
statistik och kontroll upprättas regelbundet.

Darko Mamkovic (SD)
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