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Motion till Hyltes kommunfullmäktige angående ekonomiskt
bokslut för asylinvandringen
Motivering
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på
kommunalrådens löner samt vad varje enskild dator i kommunen är budgeterad till.
Antalet kvadratmeter per skolelev går att fa bekräftat och kan mätas mot ett index, och
vi diskuterar kostnader för kultur och idrottsföreningars bidrag etc.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser tor det mesta, men när det kommer
till invandringspolitiken och kostnader som är kopplat till detta, är det stopp. Då går
det inte att räkna ut kostnader eller ens tillåta sig att ställa frågan. Det svar man får om
man ställer frågan är att det inte är demokratiskt försvarbart och inte heller etiskt riktigt
att räkna på kostnaden. Är det då korrekt att ställa frågan vad en elev kostar? Är det då
korrekt att ställa frågan vad en pensionär kostar? Är det inte rätt att invånarna i Hylte
kommun far reda på hur fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett vart man
lägger dessa pengar?

Flera undersökningar har visat på samhällets betydande kostnader för invandringen.
Några av dessa är utförda av:
Universitetslektor Lars Jansson SvD(2002-08-2l), som räknade ut att invandringen
kostar 150 miljarder kronor netto varje år. Professor Bo Södergrens Dn(2003-07-17),
visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år. Ilmar Reepalu (S) DN
(2007-07-17), menade att det statliga stödet för flyktingmottagandet bara täcker 22%
av kommunens faktiska kostnader. Ekonomichef Oscar Nilsson, Östra Göinge, ”Idag
är det en utmaning, men morgondagen - då blir det ett stort problem, för då är
ersättningen inte tillräcklig”

Några exempel på vad statens ersättningar till kommuner föl* asylsökande inte täcker:
Reguljär förskola Skolbamomsorg (Fritids), särskola, elevhälsa, modersmålsundervisning, studiehandledning, tolkar, extra lokaler för familjerättsutredningar,
socialtjänstens insatser, kostnader för gode män etc.
Källa: Migrationsverket ”Pilotstudie av Kommunernas kostnader och ersättningar för
asylsökande 2014-10-06”
Utöver dessa så tillkommer bland annat.
Kostnader för boende, förtur i bostadsköer, förtur till arbete, brist på bostäder.
Kommunen har ansvar för ”mjuka tjänster”, asylinvandring, äldrevård och skola. Det
går inte att effektivisera dessa tjänster då ingen robotteknik idag är möjlig att
implementera här jämfört med industrin.

•

Kan kommunen visa på dessa kostnader i ett ekonomiskt bokslut för asylinvandringen,
så har kommunen helt andra förutsättningar att kräva medel från staten.

För att ta reda på intäkter och utgifter som följd av de senaste årens invandring till Hylte
kommun och om invandringen på allvar innebär en ekonomisk vinning för Hylte
kommun och för Sverige, så innebär den här motionen en chans för församlingens
ledamöter att bevisa detta genom att bifalla motionen.

Förslag till beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
Att kommunen årligen i Hylte kommun upprättar ett dokument vid namn
”Ekonomiskt bokslut för asylinvandring”.

Hylte den 17 December 2018
Stina Isaksson (SD)

