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BILAGA A 

BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION 
 

I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att 

föra en mer restriktiv invandringspolitik. 

 

Den grupp som berörs är asyl- och anhöriginvandrare från utanför EES. Gruppen har studerats 

under tiden för kommande budgetperiod, det vill säga 2014-2017. Antalet asylinvandrare har 

baserats på Migrationsverkets verksamhetsprognos från juli 2013. Antalet anhöriginvandrare 

har baserats på SCB:s befolkningsprognos från 2012. Dessa är de senaste prognoserna som 

finns att tillgå.  

 

Det grundläggande antagandet är att invandringen av denna grupp till Sverige minskas med 

90 procent, men att detta uppnås först år två under budgetperioden och att effekten enbart är 

halverad, det vill säga 45 procent, för år ett. 

 

Att antalet i tabell 1 nedan är lägre än det sammanlagda förväntade antalet invandrare 

förklaras av att samtliga inte invandrar i början av året. En nyanländ som invandrar per den 

sista december ger givetvis lägre avtryck på det budgetåret, visávi en som invandrar per den 

första januari. Detta faktum har alltså tagits i beaktande i den fortsatta kalkylen. 

 

Resonemanget ovan tydliggörs vid en jämförelse av tabellerna 1 och 2. 

 
TABELL 1 - Asyl- och anhöriginvandrare, medeltal 

 2014 2015 2016 2017 

Antal personer i 

medelbefolkningen 
26 800 79 500 130 800 180 500 

Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1067. 

 

TABELL 2 - Historik och prognos 
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Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1067. 
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UTGIFTSOMRÅDE 8 - MIGRATION 

 

Under område 8 minskar kostnaderna för själva asylprocessen. Sverigedemokraterna antar att 

asyltrycket gentemot Sverige minskar i samma omfattning som den faktiska invandringen. 

Med andra ord antas att det blir mindre attraktivt att överhuvudtaget söka sig till Sverige om 

invandringspolitiken blir mer restriktiv. 

 

Den andel av kostnaderna inom respektive anslag under område 8 som bekostar själva 

asylprocessen – och därmed utgör den potentiella besparingen – har historiskt sett ut enligt 

tabell 3 nedan. 

 

TABELL 3 - Kostnader för själva asylprocessen 

Anslag 2008 2009 2010 2011 2012 Snitt 

1:1 Migrationsverket 82 % 79 % 79 % 79 % 77 % 79 % 

1:2 Ersättningar och 

bostadskostnader 100 % 91 % 100 % 100 % 82 % 95 % 

1:3 Migrationspolitiska 

åtgärder 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

1:4 Domstolsprövning i 

utlänningsärenden 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1:5 Kostnader vid 

domstolsprövning i 

utlänningsärenden 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1:6 Offentligt biträde i 

utlänningsärenden 100 % 100 % 100 % 97 % 97 % 99 % 

1:7 Utresor för avvisade och 

utvisade 100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

1:8 Från EU-budgeten 

finansierade insatser för 

asylsökande och flyktingar 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

       

Andel totalt 88 % 82 % 87 % 87 % 79 % 85 % 
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1064.. 

 

Antagandet är att fördelningen ser likadan ut för perioden 2014-2017. Den faktiska 

besparingen blir således 90 procent av den potentiella besparingen (undantaget 2014, då vi 

utgår från 45 procent av den potentiella besparingen). Utöver detta avskaffas anslaget 1:3 

Migrationspolitiska åtgärder i sin helhet.  

 

TABELL 3 – Faktiskt besparing inom område 8 

Miljoner 

kronor 

 2014 2015 2016 2017  

1:1 Migrationsverket –1 123 –2 147 –2 151 –2 183  

1:2 Ersättningar och 

bostadskostnader 

–2 097 –3 930 –3 806 –3 818  

1:3 Migrationspolitiska 

åtgärder 

–419 –424 –430 –441  

1:4 Domstolsprövning i –253 –506 –508 –519  
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utlänningsärenden 

1:5 Kostnader vid 

domstolsprövning i 

utlänningsärenden 

–72 –145 –145 –145  

1:6 Offentligt biträde i 

utlänningsärenden 

–129 –245 –250 –250  

1:9 Ramöverenskommelse 

om migrationspolitik 

–5        

  Summa –4 099 –7 397 –7 290 –7 355 -26 141 
Källa: Egna beräkningar. 

 

UTGIFTSOMRÅDE 13 - INTEGRATION 

 

Område 13 finansierar huvudsakligen ersättningar till kommuner för mottagande av 

nyanlända samt etableringsersättning. En minskning av invandringen av asyl- och 

anhöriginvandringen med 90 procent skulle rendera i följande besparing: 

 

TABELL 4 - Potentiell besparing mottagande av nyanlända 

Miljoner kronor 2013 2014 2015 2016 2017 

Anslag 1:2* 5 400 7 000 7 600 7 900 8 000 

   Beräknat för lägre inflöde  5 700 4 300 2 500 1 200 

   Utgiftsminskning, belopp  1 300 3 300 5 300 6 800 

   Utgiftsminskning, andel  18 % 44 % 68 % 85 % 

      

Anslag 1:3** 1 700 2 600 3 000 3 100 2 900 

   Beräknat för lägre inflöde  2 300 1 600 600 300 

   Utgiftsminskning, belopp  300 1 500 2 500 2 600 

   Utgiftsminskning, andel  11 % 48 % 82 % 90 % 
*Beräknad anslagsbelastning i Migrationsverket (2013a) 

**Beräknad anslagsbelastning i Arbetsförmedlingen (2013b) 

Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1066.  

 

Anledningen till att den potentiella minskningen närmar sig 90 procent först mot slutet av 

budgetperioden förklaras av att personer i den studerade gruppen oftast får olika former av 

ersättningar i flera år. Sverigedemokraternas intention är således inte att riva upp avtalen med 

kommunerna i förtid.  

 

Utöver detta avskaffar vi anslagen 1:1 Integrationsåtgärder, 1:4 Ersättning till 

etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare, 1:5 Hemutrustningslån, 2:1 

Diskrimineringsombudsmannen samt 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. i sin 

helhet. 

 

Den faktiska besparingen faller då ut enligt följande: 

 

TABELL 5 - Faktisk besparing inom område 13 

Miljoner  2014 2015 2016 2017  
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kronor 

1:1 Integrationsåtgärder –197 –35 –35 –35  

1:2 Kommunersättningar vid 

flyktingmottagande 

–663 –3 522 –5 651 –7 186  

1:3 Etableringsersättning till vissa 

nyanlända invandrare 

–129 –1 336 –2 545 –2 676  

1:4 Ersättning till etableringslotsar 

och insatser för vissa nyanlända 

invandrare 

–1 961 –2 349 –2 613 –2 591  

1:5 Hemutrustningslån –145 –139 –132 –127  

2:1 Diskrimineringsombudsmannen –97 –99 –100 –102  

2:2 Åtgärder mot diskriminering 

och rasism m.m. 

–42 –41 –41 –37  

  Summa –3 235 –7 520 –11 116 –12 754 -34 615 
Källa: Egna beräkningar. 

 

 

UTGIFTSOMRÅDE 1, 4, 9-12, 14-16 
 

För tydlighets skull samlas samtliga avsnitt som avser offentlig välfärdskonsumtion i statlig 

regi samt offentliga transfereringar på statlig nivå inom detta kapitel. Dessa avser i tur och 

ordning utgiftsområde 4 – Rättsväsende, utgiftsområde 9 – Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg, utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, 

utgiftsområde 11 – Ekonomisk trygghet vid ålderdom, utgiftsområde 12 – Ekonomisk 

trygghet för familjer och barn, utgiftsområde 14 – Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 

15 – Studiestöd samt utgiftsområde 16 – Utbildning och universitetsforskning. 

 

Kostnaderna för den studerade gruppen inom nämnda utgiftsområden fördelar sig enligt 

följande: 

 

TABELL 6 - Kostnader för statlig välfärdskonsumtion och transfereringar 

 Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017  

UO4 Rättsväsendet 0 100 200 300  

UO9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 100 300 500 800  

UO10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 

funktionsnedsättning 0 0 100 100  

UO11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 0 100 100 200  

UO12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 400 1 300 2 100 3 000  

UO14 Arbetsmarknad och arbetsliv 100 300 500 700  

UO15 Studiestöd 100 200 400 500  

UO16 Utbildning och universitetsforskning 100 300 500 700  

      

Utgifter totalt  800 2 600 4 400 6 300 14 100 
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1067. 

 

Tabell 7 utgör alltså den totala kostnaden för den studerade gruppen. Tabell 8 nedan redogör 

för den faktiska besparingen: 
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TABELL 7 – Faktiskt besparing inom utgiftsområde 1, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 

 Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017  

UO1 Rikets styrelse -17 -17 -2 -2  

UO4 Rättsväsendet -21 -113 -203 -291  

UO9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg* -499 -555 -755 -958  

UO10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och funktionsnedsättning -6 -29 -52 -73  

UO11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom -12 -65 -118 -170  

UO12 Ekonomisk trygghet för familjer och 

barn -190 -983 -1 745 -2 516  

UO14 Arbetsmarknad och arbetsliv** -608 -854 -1 041 -1 177  

UO15 Studiestöd -35 -174 -294 -412  

UO16 Utbildning och universitetsforskning -45 -233 -404 -560  

      

Utgifter totalt  -1 433 -3 023 -4 614 -6 159 -15 229 
* Anledningen till att faktisk besparing inom UO9 överskrider potentiell besparing är att hänsyn har tagits till avskaffandet 

av illegala immigranters rätt till fri tand- och sjukvård. 

** Anledningen till att faktisk besparing inom UO14 överskrider potentiell besparing är att hänsyn har tagits för att de s k 

instegsjobben helt avskaffas. 

Källa: Egna beräkningar. 

 

 

UTGIFTSOMRÅDE 25 – KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING 
 

Huvuddelen av välfärdsnyttjandet ligger dock inte på statlig nivå utan istället på kommuner 

och landsting. Detta ger i sin tur bäring på område 25 i statens budget. Kostnaden är vansklig 

att beräkna, eftersom utredningstjänsten inte har tillgång till offentlig konsumtion på 

kommunnivå. 

 

Det går dock att utröna en tämligen kraftig överrepresentation hos nyanlända i synnerhet och 

utrikes födda i allmänhet, vad avser nyttjande av välfärd samt transfereringar. 
1
 

 

Sverigedemokraterna har valt att anta en generell faktor avseende överrepresentationen om 

1,5, trots att det verkar troligt att den ligger betydligt högre. En genomsnittlig individ kostar 

kommun och landsting 83 613 kronor per år. Den faktiska besparingen inom den studerade 

gruppen faller då ut enligt följande: 

 

TABELL 8 - Faktisk besparing inom område 25 

Miljoner 

kronor 

 2014 2015 2016 2017  

1:1 Kommunalekonomisk 

utjämning 

–2 719 –9 071 –15 504 –21 992  

1:2 Utjämningsbidrag för 

LSS-kostnader 

–4 –22 –37 –52  

                                                 
1 Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2011:0727. 
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  Summa –2 724 –9 092 –15 541 –22 044 -44 901 
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2011:0727, Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 25, s. 20, Egna beräkningar. 

 

INTÄKTSFÖRLUSTER 

 

Ovan kapitel sammanfattar bruttobesparingarna. För att utröna nettobesparingen av en 

sverigedemokratisk invandringspolitik måste först kontrolleras för intäktsförluster. Detta rör 

sig alltså om förluster som orsakas av att färre individer invandrar till Sverige och betalar 

skatt.  

 

TABELL 9 - Beräknade inkomster för stat och kommun kopplade till flyktingar 

och anhöriga från länder utanför EES som invandrar 2014-2017. 

 Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017  

Antal i den studerade gruppen    26 800 79 500 130 800 180 500  

1100 Direkta skatter på arbete -140 -430 -720 -1 020  

1200 Indirekta skatter på arbete 190 570 960 1 360  

1300 Skatt på kapital 0 0 0 0  

1400 Skatt på konsumtion och 

insatsvaror 490 1 490 2 540 3 620  

   1115 Kommunal inkomstskatt 350 1 070 1 810 2 550  

   1353 Kommunal 

fastighetsavgift hushåll 1 2 3 4  

Totalt stat 540 1 630 2 780 3 960  

Totalt kommun 351 1 072 1 813 2 554  

      

Totalt 891 2 702 4 593 6 514 14 700 
Källa: Riksdagens utredningstjänst, Dnr 2013:1068. 

 

Att siffrorna är tämligen låga och inte uppväger kostnaderna förklaras av att sysselsättningen i 

den studerade gruppen är exceptionellt låg. 

 

Den faktiska intäktsförlusten ser ut enligt följande: 

 

TABELL 10 - Faktiska intäktsförluster 

Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017  

Direkta skatter på arbete +63 +336 +596 +865  

Indirekta skatter på arbete –86 –446 –795 –1 153  

Skatt på kapital ±0 ±0 ±0 ±0  

Skatt på konsumtion och insatsvaror –221 –1 165 –2 104 –3 070  

Offentliga sektorns skatteintäkter 

(periodiserat) 

–243 –1 275 –2 303 –3 358  

     avgår skatter från andra sektorer ±0 ±0 ±0 ±0  

Statens skatteintäkter (periodiserat) –243 –1 275 –2 303 –3 358  

Periodiseringar ±0 ±0 ±0 ±0  

Statens skatteinkomster (kassamässigt) –243 –1 275 –2 303 –3 358  

Övriga inkomster (kassamässigt) ±0 ±0 ±0 ±0  
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Statsbudgetens inkomster 

(kassamässigt) 

–243 –1 275 –2 303 –3 358 -7 179 

Källa: Egna beräkningar 

 

NETTOEFFEKTER  

 

Bruttobesparingarna beskrivna ovan jämte intäktsförlusterna ger oss därmed en nettoeffekt – 

det vill säga den direkt budgetära effekten av att implementera en sverigedemokratisk 

invandringspolitik för kommande budgetperiod. 

 
TABELL 11 - Budgetära nettoeffekter av en sverigedemokratisk invandringspolitik 

 Miljoner kronor 2014 2015 2016 2017  

UO1 Rikets styrelse -17 -17 -2 -2  

UO4 Rättsväsendet -21 -113 -203 -291  

UO 8 Migration -4 099 -7 397 -7 290 -7 355  

UO9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg -499 -555 -755 -958  

UO10 Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och funktionsnedsättning -6 -29 -52 -73  

UO11 Ekonomisk trygghet vid 

ålderdom -12 -65 -118 -170  

UO12 Ekonomisk trygghet för 

familjer och barn -190 -983 -1 745 -2 516  

UO 13 Integration -3 235 -7 520 -11 160 -12 754  

UO14 Arbetsmarknad och arbetsliv -608 -854 -1 041 -1 117  

UO15 Studiestöd -35 -174 -294 -412  

UO 16 Utbildning och 

universitetsforskning -45 -233 -404 -560  

UO17 Kultur, medier, trossamfund 

och fritid -1 -3 -5 -7  

UO 25 Allmänna bidrag till 

kommuner -2 724 -9 092 -15 541 -22 044  

      

Utgifter totalt -11 490 -27 036 -38 565 -48 319 -125 410 

      

1100 Direkta skatter på arbete 63 336 596 865  

1200 Indirekta skatter på arbete -86 -446 -795 -1 153  

1400 Skatt på konsumtion och 

insatsvaror -221 -1 165 -2 104 -3 070  

      

Intäkter totalt -243 -1 275 -2 303 -3 358 -7 179 

      

Nettoeffekt 11 247 25 761 36 262 44 961 118 231 

 

Den totala nettoeffekten av att införa en sverigedemokratisk invandringspolitik för kommande 

budgetperiod uppgår således till 118,231 mdkr. 
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Detta är således att betrakta som ett unikt budgetutrymme för Sverigedemokraterna. 
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