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Motion 8 - Mångkulturellt bokslut
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nr 8 Mångkulturellt bokslut
Motionen
Lars- Johan Hallgren (SD), ombud för Region Skåne har yrkat på följande:
Förbundskongressen SKL beslutar att ge förbundsstyrelsen SKL i uppdrag att inom
sex månader uppmana samtliga Sveriges kommuner att under innevarande
mandatperiod upprätta ett dokument som skall heta ”Mångkulturellt bokslut” och detta
dokument skall klarlägga invandringens och integrationspolitikens konsekvenser och
kostnader för sina respektive kommuner och dess invånare.
Styrelsen
För att kunna upprätta ett mångkulturellt bokslut måste varje kommun kunna få fram
både de intäkter och de kostnader som kommer från den invandrade samt de
befolkning som inte är invandrad.
Kommunerna intäkter

Kommunernas största inkomstkälla är inkomstskatt, därefter kommer statsbidrag.
Statsbidragen kommer från staten vars inkomster består av moms,
företagsbeskattning, punktskatter mm. För att få fram en rättvisande bild av den andel
av statsbidrag och skatteintäkter som kommer från den invandrade befolkningen
skulle beräkningarna alltså behöva vidgas till många fler aktörer än kommunerna.
Detta skulle kräva en omfattande utredning om hur stor andel av moms, punktskatter,
inkomstskatter mm som kommer från den del av befolkningen som är invandrad
respektive född i Sverige. En redovisning av sådana poster behöva utföras utifrån en
gruppindelning på individnivå och genom sammanställningar i register som innefattar
etnicitet. Det är enligt 13 § personuppgiftslagen förbjudet att behandla så kallade
känsliga personuppgifter, bland annat uppgift om etniskt ursprung. Det finns
visserligen nationell registerdata om medborgarskap, födelseland, grund för
uppehållstillstånd t ex. som eventuellt skulle räcka för att göra att på ett grovt plan
göra ett sådant bokslut som motionären vill se. Denna data finns hos SCB men det är
tveksamt om en kommun skulle få tillgång till den, än mindre få upprätta egna register
med sådan data (även efter den enskildes medgivande).
Även om ett ”mångkulturellt bokslut” skulle vara lagligt och det skulle kunna gå att få
tillgång till denna data, så skulle det ta mycket tid och resurser i anspråk.
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Kommunerna kostnader

För att få fram en fördelning på kommunens kostnader för den invandrade
befolkningen respektive den befolkning som är född i Sverige skulle det krävas att de
kommunanställdas tid fördelades på individnivå, exempelvis hur mycket av en lärares
tid går till olika elever, eller hur en socialsekreterare fördelar sin tid på olika individer.
Detta skulle ta väldigt mycket resurser i anspråk, och kräva omfattande
administration. Dessa resurser torde göra större nytta i verksamheten
Ytterligare aspekt

Mottagande av flyktingar i kommunen, liksom omsorg om andra utsatta grupper i
samhället, sker i första hand inte av lönsamhetsskäl. Detta även om
flyktingmottagandet och arbetskraftsinvandring på olika sätt bidrar till
samhällsutvecklingen.
Det är också viktigt att se invandringen över lång sikt. Utan invandring vet vi att
försörjningskvoten i Sverige kommer att öka fram till 2035. Med snabb etablering på
arbetsmarknaden kan Sverige komma i ett betydligt bättre läge om ett antal år än utan
invandringen.
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Mångkulturellt bokslut
Följderna av den invandringspolitik som Sverige har bedrivit sedan 1970-talet och
framåt har under lång tid visat sig vara allt annat än positiv för Sverige. Det är
framförallt fyra starkt negativa orsaker som gör att Sverigedemokraterna är motvilliga
till massinvandringen och mångkulturen.
Höga kostnader för att bedriva västvärldens mest omfattande och dyrbara flykting-och
invandringspolitik, kostnader som fått gå ut över välfärden.
En minskad samhörighet och gemenskap.
Ett allt otryggare samhälle och en tilltagande brottslighet.
Ett dåligt, orättvist och ineffektivt system för att hjälpa utsatta människor i andra
länder.
Flera undersökningar har visat på invandringens betydande kostnader för samhället,
ytterst försiktiga beräkningar anger kostnader för landet på 50 miljarder kronor varje
år, medan andra beräkningar anger uppemot 200 miljarder kronor per år.
De få – eller enda - kommunrepresentanter som har vågat yttra sig kritiskt i frågan
t.ex. det tidigare finanskommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu(S) och
kommunalrådet i Växjö Bo Frank(M) menade att det statliga stödet för
flyktingmottagande bara täcker 20-22 % av kommunernas verkliga kostnader.
En så enormt genomgripande, långsiktig och troligtvis irreversibel samhällsförändring
som införandet av det så kallade mångkulturella samhället, måste naturligtvis följas
upp och utvärderas efter hand.
En uppföljning och utvärdering på kommunal nivå måste göras, där mångkulturens
ekonomiska konsekvenser utreds ordentligt.
Vad gäller alla andra kostnader för kommuner, landsting/regioner och riket så är
politiker och makthavare mycket väl medvetna om dessa, men inte när det gäller vad
massinvandringen kostar eller vad omvandlingen av Sverige till ett mångkulturellt
land kostar.
Man ställer sig osökt frågan om de styrande på olika nivåer i landet inte vill veta den
verkliga kostnaden?!
Om så är fallet så har dessa misskött sitt uppdrag å det grövsta!
Jag yrkar med anledning av vad som ovan har anförts att:
Förbundskongressen SKL beslutar att ge förbundsstyrelsen SKL i uppdrag att inom
sex månader uppmana samtliga Sveriges kommuner att under innevarande
mandatperiod upprätta ett dokument som skall heta ”Mångkulturellt bokslut” och detta
dokument skall klarlägga invandringens och integrationspolitikens konsekvenser och
kostnader för sina respektive kommuner och dess invånare.
Lars-Johan Hallgren (SD), ombud för Region Skåne

