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Motion 20 - Fördjupad studie om invandringens kostnader för
kommuner och landsting
Beslut
Styrelsen föreslår kongressen besluta
att motion 20 Fördjupad studie om invandringens kostnader för kommuner och landsting anses besvarad och inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Motionen
Björn T Nurhadi (SD), ombud för Blekinge län, har i motion 20 yrkat att Sveriges
Kommuner och Landsting initierar en fördjupad studie i syfte att öka kunskapen om
kommunernas och landstingens verkliga kostnader för mottagning av asylsökande.
Styrelsen
Motionären hänvisar i sin motion till en pilotstudie som Migrationsverket bjöd in SKL
att medverka i. Syftet med pilotstudien var att belysa effekter i några kommuner av ersättningssystemet för asylsökande genom att jämföra dessa kommuners kostnader med
de ersättningar som Migrationsverket hade beviljat och betalat ut. SKL kunde i studien konstatera att det finns vissa kostnader för asylsökande som inte täcktes av de
statliga ersättningarna. Referenskommunerna som ingick i studien upplevde svårigheter med att uppskatta de faktiska kostnaderna för målgruppen vilket ledde till att
flera frågor förblev obesvarade.
SKL har därför på eget initiativ inlett en fördjupad kartläggning av kommunernas
kostnader för asylsökande och de statliga ersättningarnas träffsäkerhet för motsvarande målgrupp. Arbetet med kartläggningen pågår under hösten och sker i samverkan
mellan avdelningen för ekonomi och styrning och avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.
SKL har varje år sedan 1997 följt upp landstingets kostnader för hälso- och sjukvård
åt asylsökande vad gäller såväl omfattning, kostnader och den statliga ersättningen.
Uppföljningen publiceras på SKL:s hemsida.
Styrelsen konstaterar därför att det motionen efterfrågar redan genomförs.
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Motion 20
Fördjupad studie om invandringens kostnader för kommuner och
landsting
I Sveriges kommuner och landsting räknas det kontinuerligt på
kostnaderna för respektive områden. Årligen lägger man budget och gör
uppskattningar om vad olika verksamheter kostar. Man vet hur mycket
medel som behöver avsättas i budget för att skapa fler boendeplatser för
äldre eller hur mycket en skolmåltid kostar i snitt. Det förekommer
schablontider i hemtjänsten där man satt precisa siffror på såväl hygien
och måltid som julpyntning och vattning av blommor. Detta underlättar
budgetarbetet eftersom målet är full kostnadstäckning.
Ett område som det däremot är svårare att få en ekonomisk överblick över
är kostnaderna som invandringen medför. Det finns varken fakta eller
siffror som pekar på de verkliga kostnaderna för kommuner och landsting.
Från Migrationsverket får kommuner oavsett om de ingått avtal eller inte
olika typer av schablonbelopp (statsbidrag) som ska täcka invandringens
kostnader. Utöver dessa finns särskilda bidrag som kan sökas men som
inte alltid godkänns vilket är oerhört problematiskt för kalkylerna lokalt då
man inte vet hur stort utrymme som finns.
Varför det inte finns någon samlad fakta med uträkningar kring
invandringens kostnader kan man givetvis spekulera i. Behovet av korrekt
information är dock stort och från flera kommuner har man både vädjat
om full kostnadstäckning och att riksdagen ska se att kapaciteten för
mottagande är bristfällig bland annat p g a ansträngda ekonomier och en
ständigt växande bostadsbrist.
I december 2014 släppte SKL och Migrationsverket en pilotstudie om
kostnaderna och ersättningarna för asylsökande. Man kunde i denna tydligt
urskilja särskilda områden som öht inte täcks av statsbidragen. Dessutom
konstaterade man att de schabloner som betalas ut till kommunerna i flera
fall är betydligt lägre än de verkliga kostnaderna. I sin slutsats i studien
poängterade SKL att man önskar se en fördjupad studie med
regelbundenhet för att tydligare kunna identifiera de verkliga kostnaderna.
SKL föreslås besluta
att SKL initierar en fördjupad studie i syfte att öka kunskapen om
kommunernas och landstingens verkliga kostnader för mottagning av
asylsökande.
Björn T Nurhadi (SD), ombud för Blekinge län
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