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§7
Kostnader inom individ och familj
Svar på skrivelse från SD
HL 2019/517

Beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Henrik Åkerlund (SD) har i en skrivelse önskat redovisning
över kostnader för asyl- och anhöriginvandring och vilka åtgärder
förvaltningen vidtar. Förvaltningen redovisar kostnader och intäkter
för ensamkommande flyktingbarn och unga och intäkter i form av
statsbidrag för flyktingmottagande. I ärendet redovisas även insatser
som ges till nyanlända för att främja etablering på arbets- och
bostadsmarknaden.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Sverigedemokraterna är tacksamma för svaret från förvaltningen
gällande den skrivelse om kostnader för individ- och
familjeomsorgen inom stadsdelsförvaltningen. Det underlag som
efterfrågas från förvaltningen är kostnaden för individ- och
familjeomsorg och inom detta område återfinns kostnaden för
nyanlända och ensamkommande.
Vi upplever att underlaget för de kostnader som redovisas är tydligt
och utförligt utifrån det underlag som efterfrågas. Med hänsyn till
det som redovisas är det ett konstaterat faktum att nyanlända- och
ensamkommande utgör en hög kostnad inom aktuella områden
vilket påverkar övriga verksamheter inom stadsdelsförvaltningen i
negativ mening. I en tid när det frekvent rapporteras om i media att
flertalet kommuner i landet drabbas av allvarliga ekonomiska
underskott på grund av ökade kostnader för nyanlända och
ensamkommande bekräftar även denna skrivelse detta omfattande
problem.
Förvaltningen redogör för övrigt i svaret att situationen gällande
bostäder för nyanlända och ensamkommande kommer således bli en
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besvärlig utmaning för förvaltningen framöver med hänsyn till den
stiftade lagen om bosättning som innebär att kommunerna är
tvingade att ordna för bostäder åt nyanlända i någon form.
Sverigedemokraterna menar att detta fenomen har varit utbrett
under en längre tid i flertalet kommuner i landet vilket medför en
undanträngningseffekt gentemot övriga invånare exempelvis
studenter och unga vuxna inom stadsdelen som är i behov av bostad
och bidrar därför till en djup orättvisa och frustration för dessa
individer på bostadsmarknaden.
Sammantaget ser vi att det är mycket betydelsefullt att få tillgång
till den detaljerade information som publiceras vilket möjliggör en
djupare insyn för aktuella kostnader för gällande målgrupp men
påvisar dock den ojämna ekonomiska fördelningen gentemot övriga
verksamheter."
Handlingar i ärendet
 HL 2019/517-3 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Skrivelse
om förvaltningens ekonomi
 HL 2019/517-1 Förvaltningens ekonomi kostnader inom
individ och familj - skrivelse från SD
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