Motion av Peter Wallmark (SD) och Martin Westmont (SD) om att klarlägga Stockholms
stads kostnader för nyanlända, asylinvandring och illegala invandrare
En av vår tids stora politiska frågor såväl nationellt som lokalt är kostnaden för den förda
invandringspolitiken. Storleken på invandringen är en följd av Riksdagens beslut, men Sveriges
kommuner har i många avseenden fått axla den tyngsta bördan när det gäller konsekvenserna
av politiken som förs på övergripande nivå. Visserligen utgår omfattande statliga ersättningar
till kommunerna, men ersättningen är som helhet för liten och tidsbegränsad.
Kommunens kostnader blir på sikt, när de statliga bidragen avtar eller försvinner, en stor
ekonomisk börda. Det resulterar i besparingar som drabbar andra kommuninvånare. Några
exempel är stora kostnader för försörjningsstöd och en än värre bostadsbrist.
De frågor som rör kostnader för invandring är ur ekonomisk synvinkel mångfacetterad och
svåröverskådlig. Förhållandet underlättas inte av direkta politiska direktiv eller en politisk
korrekthet kring dessa frågor i kommunens verksamheter. Sverigedemokraterna vill därför, att
kommunen initierar en utredning om de ekonomiska konsekvenserna för Stockholms stads
ekonomi som den förda och den pågående mottagningen av nyanlända, illegala- och
asylinvandrare får för Stockholms stad och dess invånare. Det kan gälla kostnader för skolor,
lärare, socialarbetare, bostäder, mångkulturella projekt etc.
Undanträngningseffekterna som kostnader för ökad köbildning när det gäller tillgång till
bostads- och välfärdstjänster, bör också bli föremål för bedömning. Utredningen kan
förhoppningsvis ge ett bättre beslutsunderlag för stadens politiker.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att tillsätta en utredning som klarlägger stadens kostnader som sammanhänger med nyanlända,
asylinvandring och illegala invandrare
Att utredningen även innefattar om den nämnda invandringen i föregående att-sats skapar
undanträngningseffekter för stadens kommuninvånare
Att det i denna utredning ingår representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige
Att det till utredningen knyts olika adekvata experter
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