MOTION OM ATT EKERÖ KOMMUN ÅRLIGEN UPPRÄTTAR ETT
INVANDRINGS- OCH INTEGRATIONSPOLITISKT BOKSLUT
Den så kallade anvisningslagen har tvingat Sveriges kommuner till att ta ett
orimligt tungt ansvar för statens misslyckade migrationspolitik. Idag måste
varje kommun ha en omfattande beredskap för att ta emot nyanlända. Vi i
Sverigedemokraterna är starkt kritiska till anvisningslagen. Vi anser att det
kommunala självstyret ska värnas och att det är varje enskild kommun som
bäst känner till vilka förutsättningar man har för ett ansvarsfullt
flyktingmottagande. Ansvarsfullt i den meningen att mottagandet sker utan
att de egna medborgarna, i vårt fall mälaröborna, diskrimineras eller sätts åt
sidan.
En stor del av det totala misslyckandet i Sveriges invandringspolitik får anses
bero på den totala oviljan att redovisa eller ens diskutera volymer och
kostnader för mottagandet. Vi vet idag att vi skapar de bästa
förutsättningarna för assimilering genom att vi på ett öppet och ärligt sätt
diskuterar antal nyanlända och kostnader som dessa för med sig, både på
nationell, regional och kommunal nivå.
Ekerö kommun redovisar redan kostnader och konsekvenser för det allra
mesta rörande kommunens invånare, från förskolebarn till pensionärer. När
det gäller flyktingmottagandets kostnader och intäkter är redovisningen
svårtydd och utspridd.
För att öka transparensen och för att skapa de bästa förutsättningarna för ett
ansvarsfullt mottagande anser vi i Sverigedemokraterna att Ekerö kommun
årligen bör upprätta ett Invandrings- och integrationspolitiskt bokslut. I
bokslutet bör invandringens konsekvenser för kommunens ekonomi,
verksamhet och trygghetsfrågor redovisas. Redovisningen ska självklart ske
utan vare sig svartmålning eller förskönande, utan genom att på ett ärligt sätt
förhålla sig till och redogöra för verkligheten.
Genom det invandrings- och integrationspolitiska bokslutet kan kommunen på
ett rättssäkert sätt utvärdera och följa utvecklingen över tid, och därmed hitta
förbättrings- och utvecklingsförslag.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•

Att fullmäktige beslutar att Ekerö kommun årligen upprättar ett
dokument/konto vid namn Invandrings- och integrationspolitiskt
bokslut för att på ett transparent sätt redovisa kostnader och intäkter
för mottagandet av nyanlända som anvisas till kommunen.
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