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Motion angående upprättande av ett migrationsbokslut över asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad elevpengen ligger på samt vad varje enskild dator i
kommunen är budgeterad till. Antalet kvadratmeter per skolelev går att få bekräftat och kan
mätas mot ett index och vi debatterar kostnaderna för kultur- och idrottsföreningarnas bidrag.
Kommunen redovisar kostnader och ekonomiska konsekvenser för det mesta men när det
kommer till invandringspolitiken och kostnaderna för budgetområde 8 och 13, dvs migration och
integration, så är det stopp. Då går det varken att räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa
frågan. Det svar man får om man ändå ställer frågan är att det inte är demokratiskt försvarbart
och heller inte etiskt-moraliskt riktigt att räkna på just den kostnaden. Är det då korrekt att ställa
frågan vad en elev kostar, eller varför inte en pensionär? Är det inte rätt att medborgarna i
Karlskrona kommun får reda på hur fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett var man
lägger pengarna?
Flera undersökningar har visat på samhällets betydande kostnader för den senare tidens
invandring. En av dessa är gjord av professor Bo Södersten vars uträkningar (DN, 2003-12-28)
visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år. Universitetslektor Lars Jansson (SvD,
2002-08-21) räknade fram att invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år.
Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S) som i DN (2007-07-17) menade att det statliga
stödet för flyktingmottagande bara täcker 22% av kommunernas faktiska kostnader. När vi som
land och kommun tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot nya invånare från
andra länder är det viktigt att se till att de lär sig språket kommer in i samhället utan att hamna i
segregerat utanförskap. Tyvärr har vi hittills misslyckats.
Många skattebetalare i Sverige ifrågasätter idag hur våra skattepengar används. Det går att få fram
information från SCB gällande Karlskrona kommuns utbetalda ekonomiska bistånd. Andelen
utrikesfödda år 2011 utgjorde 10,9% av kommunens befolkning men denna grupp tog i anspråk
57,9% av kommunens utbetalda ekonomiska bistånd. Idag är denna siffra uppe i 65% och ökar
stadigt i relation till den växande gruppen utlandsfödda i kommunen. I enlighet med kommunens
mål om god ekonomisk hushållning vill vi att alla fakta kring hur regeringens migrations- och
integrationspolitik påverkar Karlskrona kommuns ekonomi sammanställs och att kommunen
öppet och tydligt redovisar både intäkter och utgifter på detta område.
Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift
att upprätta ett migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyl- och
flyktinginvandringen samt den därpå följande anhöriginvandringen till kommunen.
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