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Svar på motion från Stefan Jägnert (SD) och Carita Boulwén (SD) om att tillsätta en
utredning för att kartlägga Kungsbacka kommuns kostnader för flyktinginvandring och
illegala invandrare
KS/2017:610

1.1.1.2

Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kostnader för
mottagande av nyanlända samt ensamkommande barn regelbundet följs upp och
redovisas samt att studier av undanträngningseffekter görs på nationell nivå.
Sammanfattning av ärendet
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som
anmäldes till kommunfullmäktige den 7 november 2017. I motionen föreslås att
kommunfullmäktige ska besluta att tillsätta en utredning för att kartlägga
Kungsbacka kommuns kostnader som är sammankopplade med asylinvandring
och illegala invandrare samt att utreda undanträngningseffekterna, det vill säga
kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och
välfärdstjänster.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-02-15, Förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kostnader för
mottagande av nyanlända samt ensamkommande barn regelbundet följs upp och
redovisas samt att studier av undanträngningseffekter görs på nationell nivå.
Motion, 2017-11-07.
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Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
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Svar på motion Utredning för att kartlägga Kungsbacka kommuns kostnader för
flyktinginvandring och illegala invandrare
Beslut – förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kostnader för mottagande av nyanlända
samt ensamkommande barn regelbundet följs upp och redovisas samt att studier av
undanträngningseffekter görs på nationell nivå.
Sammanfattning
Carita Boulwén (SD) och Stefan Jägnert (SD) har inkommit med en motion som anmäldes till
kommunfullmäktige den 7 november 2017. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att
tillsätta en utredning för att kartlägga Kungsbacka kommuns kostnader som är sammankopplade med
asylinvandring och illegala invandrare samt att utreda undanträngningseffekterna, det vill säga
kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till bostads- och välfärdstjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-02-15
Motion, 2017-11-07.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret följer regelbundet upp kostnader för mottagandet av ensamkommande barn
och nyanlända. Personer som vistas illegalt i landet och håller sig undan så att utvisning inte kan
verkställas har inte rätt till ekonomiskt bistånd, vilket innebär att Kungsbacka kommun inte har några
kostnader för denna grupp. Kommunledningskontoret anser inte att ytterligare utredning kring
kostnader än de uppföljningar som redan görs är nödvändiga.
Mottagandet av nyanlända innebär att det blir vissa undanträngningseffekter, bland annat vad gäller
bostäder eftersom kommunen är skyldig att erbjuda boende till anvisade nyanlända. Om kostnaderna
för dessa effekter ska utredas bör dock ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv antas så att både
positiva och negativa effekter av asylinvandringen mäts. Den här typen av studier görs på nationell
nivå. Kommunledningskontoret följer forskningsläget och har inte möjlighet att göra en egen utredning
av detta område.
Kommunledningskontoret
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Motion till Kungsbacka Kommunfullmäktige om att tillsätta en utredning för att kartlägga
Kungsbackas kommuns kostnader för flyktinginvandring och illegala invandrare.
En av vår tids stora politiska frågor såväl nationellt som lokalt är kostnaden för den flyktinginvandring i Sverige
som är till en följd av Riksdagens mindre välbetänkta beslut i hithörande frågor.
Sveriges kommuner har i många avseenden fått axla den tyngsta bördan när det gäller konsekvenserna av
politiken på övergripande nivå. Visseligen utgår omfattande statliga ersättningar för olika kommunala åtgärder
men ersättningen till kommunerna är som helhet för liten. Framför allt gäller detta kommunens kostnader på
längre sikt när de statliga bidragen avtar och försvinner helt. Det är till exempel inte ovanligt att kommuner
belastas med försörjningsstöd på uppemot 10 procent av sina invånare- och då huvudsakligen för flyktingar och
andra invandrare. Att vi nu även kan se försörjningstödet öka kraftigt även i kungsbacka är bara en början!
De frågor som rör kostnader för invandringen är ur en ekonomisk synvinkel mångskiftade och svåra att
överblicka. Detta förhållande underlättas inte av att direkta politiska direktiv och en så kallad politisk korrekthet
som gör att medborgare undanhålls fakta om invandringens kostnader. Prognoser från SKL (Sveriges kommuner
och landsting] tyder på att stora skattehöjningar kommer att krävas för att upprätthålla nuvarande
välfärdstjänster för olika kategorier av invånare i Sverige. Inom Region Halland har de senaste åren invandringen
medfört väsentligt högre kostnader för sjukvård. tandvård mm och givetvis också en ökad belastning för personal
inom dessa ormråden vilket även gett betydligt längre köer för vård. operationer mm.
Sverigedemokraterna i Kungsbacka har vid olika tillfällen från olika förvaltningar i Kungsbacka försökt få uppgifter
om de kostnader som invandringen i kungsbacka, särskilt asylsökande medför och som belastar stadens
ekonomi. Dessa frågor gäller bland annat kostnader för skolor, lärare, bostäder, byggande, kulturella projekt
mm. sådana uppgifter har i de flesta fall inte gått att erhålla från förvaltningarna.
Sverigedemokraterna vill därför att det i Kungsbackas kommun initieras en utredning om de ekonomiska
konsekvenserna för Kungsbackas stads ekonomi på grund av den pågående flyktinginvandringen till staden. De
så kallade undanträngningseffekterna, det vill säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till
bostads- och välfärdstjänster, bör också bli förmål för bedömning. Utredningen kan förhoppnigsvis ge bättre
beslutsunderlag för stadens politiker och är av stort intresse för stadens skattebetalare.

Sverigedemokratema föreslår kommunfullmäktige besluta.
-Att tillsätta en utredning som snaras möjligt inleder sitt arbete med att kartlägga kungsbacka kommuns
kostnader som är sammankopplat med asylinvandringen och illigala invandrare.

-Att utreda undanträngningseffekterna, det vill säga kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till
bostads- och välfärdstjänster.

Stefan Jägnert (SD)

Carita Boulwen (SD)

