
Invandring - intäkter och kostnader

År 2007 fick 86095 personer uppehållstillstånd. Av dessa var 21% flyktingar och 9%
anhöriga till flyktingar. De övriga utgjordes av EU/EES-medborgare (23%),
arbetskraftsinvandrare och studenter (22%) och anhöriga till andra än flyktingar,
inklusive adoptivbarn (25%). (Referens: Uppehållstillstånd2007)

Det har gjorts flera försök att beräkna kostnaden för invandringen och man har
kommit fram till mycket olika resultat. Lars Jansson, författare till boken "Mångkultur
eller välfärd", anger kostnaden till 267 miljarder kronor år 1999 (Referens:
Lars_Jansson_SvD20020821). SD hänvisar ofta till denna undersökning men den
betraktas som oseriös av de flesta forskare, bl.a. av professorn Jan Ekberg vid Växjö
Universitet (Referens: Ekberg_Wadensjö_SvD20020827). Jan Ekberg gjorde 1995
utredningen "Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter" (ESO 1995:68).
Där kommer han fram till kostnaden 20 miljarder. I senare tidningsartiklar har han
även angett kostnaden till 30 respektive 40 miljarder.

Någon allmänt erkänd undersökning har inte gjorts sedan Ekbergs undersökning
1995. Mycket är dock annorlunda idag. 1995 var det lågkonjunktur och under första
halvan av 90-talet minskade antalet sysselsatta med mer än en halv miljon. Det är
troligt att detta drabbat invandrare särskilt svårt, vilket Ekberg också påpekar.
Invandringen har också förändrats. Av de som fick uppehållstillstånd 1985 - 1995 var
60 % flyktingar eller anhöriga till flyktingar (Figur 1). Efter 1995 utgör denna grupp
bara 30 % av invandrarna. Dominerande grupper är nu invandrare från EES-området
och den mycket lönsamma gruppen anhöriga till svenskar.

Andel flyktingar och deras anhöriga
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Figur 1. Andel flyktingar och deras anhöriga i procent av invandringen 1980 -
2007.  Referens: Beviljade_uppehållstillstånd_1980_2007



Istället för att försöka beräkna en summa för hela riket kan man titta på vad
invandrarhushållen bidrar med jämfört med svenskfödda hushåll. Statistiska
Centralbyrån har beräknat inkomststrukturen för hushåll i
Inkomstfördelningsundersökningen 2006, tabell 48  (Referens:
Inkomstfördelningsundersökningen2006). Där anger man att utrikesfödda hushåll
år 2006 i genomsnitt betalade 51 000 kr i inkomstskatt per konsumtionsenhet
(Förklaring: Konsumtionsenhet). Summan av sjuk- och aktivitetsersättning, sjuk-
och föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd, generella bidrag, bostadsstöd och
ekonomiskt bistånd var 47 200 kr. Inkomstskatten täcker alltså mer än väl kostnaden
för detta stöd. Utöver inkomstskatt betalar hushållen även andra skatter, t.ex. moms.
En rimlig uppskattning är att utrikes födda hushåll betalar ca 15 000 kr i moms per år
och konsumtionsenhet och några tusen i punktskatter som för t.ex. bensin och energi
(Förklaring: Momsberäkning). Ett utrikes fött hushåll betalar uppskattningsvis 24 000
kr i moms.

Allra lönsammast är de hushåll som består av både svenskar och invandrare. Jämfört
med helsvenska hushåll betalar dessa mer inkomstskatt och har lägre socialbidrag
och bostadsstöd. Per konsumtionsenhet betalade dessa hushåll enligt SCB i
genomsnitt 94 900 kr i inkomstskatt mot 81 700 kr för hushåll där alla är födda i
Sverige. (Referens: Inkomstfördelningsundersökningen2006). Trots det kritiserar
SD anhöriginvandringen speciellt hårt. Man vill t.ex. att de svenska medborgare som
vill bilda familj med någon från utlandet ska betala en straffavgift på ett
prisbasbelopp, f.n. 41 000 kr, för svenskundervisning och "anpassningskostnader"
(Referens: Invandringspolitiskt_program). På sin hemsida beskriver SD något som
de kallar "enkel matematik". En av formlerna är "Mindre invandring + Högre krav =
Lägre kostnader". Matematiken må vara enkel, dock inte tillräckligt enkel för
Sverigedemokrater eftersom de räknar fel. Med stöd av SCB:s uppgifter kan rätt
matematik istället uttryckas som "Svensk + Invandrare = Välstånd".

De flesta som invandrar i vuxen ålder har en utbildning som motsvarar åtminstone
svensk grundskola. År 2007 kostade enligt skolverket grundskolan 79 200 kr/elev och
år och gymnasieskolan 88 900 kr (Referens: Snabbfakta_Skolverket). 9 år i
grundskola kostar då ca 712 800 kr och 3 år i gymnasieskolan ca 266 700 kr.
Svenska för invandrare (SFI) kostade 30 600 kr/elev och år. Att ta betalt för
svenskundervisning innebär en särbehandling av invandrare och deras anhöriga
eftersom annan undervisning, även vuxenundervisning, är gratis.

En promemoria föreslår att en SFI-bonus om högst 12 000 kr ska införas för att
stimulera elever att slutföra sina studier. För att få fullt belopp krävs att man uppnått
godkänt resultat på kurs D på studieväg 3. Detta kritiseras av SD som orättvist.
Oberoende av om man tror att en SFI-bonus får fler elever att uppnå godkänt resultat
så kan det dock inte betraktas som orättvist. SFI-studier berättigar inte till
studiemedel medan en högskolestudent kan få 12 000 kr i studiemedel
(bidragsdelen) för en termin.
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Figur 2. Åldersfördelning för utrikes födda jämfört med Sveriges befolkning
totalt år 2007 (Referens: Åldersfördelning).

Demografin har stor betydelse när man bedömer kostnaderna och intäkterna för
invandringen. Figur 2 visar att det finns fler än genomsnittet i åldrarna 20 - 54 år av
utrikes födda. Räknar man hur många som arbetar oberoende av ålder visar det sig
att 48,7 % av de utrikes födda arbetar jämfört med 49,6 % av de inrikes födda
(Förklaring: Andel i arbete). Trots att arbetslösheten bland invandrare är högre (ca
13 % jämfört med ca 6 % för inrikes födda) så är det nästan lika stor andel som
arbetar eftersom fler är i arbetsför ålder.

Förklaringar

Konsumtionsenhet
Detta är SCB:s förklaring till konsumtionsenhet:

För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan
olika typer av hushåll används ett viktsystem där konsumtionen är relaterad till
hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den
konsumtionsvikt som gäller för hushållet. Den konsumtionsenhetsskala som
föreslogs i utredningen om Förbättrad statistik om
hushållens inkomster, SOU 2002:73 har justerades inför redovisningen av 2004 års
statistik. Justeringar har gjorts när det gäller utrymmesstandard för ensamboende
och fördelningen av kostnader mellan första barnet och påföljande barn. Både
förändringarna innebär en större anpassning till verkliga förhållanden.
Förändringen som genomfördes i redovisningen av 2004 års statistik kvarstår. Skalan
bygger på budgetberäkningar utförda av Konsumentverket och underlag för
bedömning av en baskonsumtion som kan beräknas för olika hushållstyper.
Baskonsumtionen innefattar utgifter för normal försörjning, bl.a. boende, barnomsorg,
lokala resor och semester. Den reviderade skalan har använts för samtliga



år i publicerade tidsserier.

Konsumtionsenhetsskala Gamla skalan Reviderad skala
Ensamboende och första vuxen i
samboförhållande

1,00 1,00

Andra vuxen i samboförhållande 0,58 0,51
Ensamstående med delat boende 1,12 -
Ytterligare vuxen 0,61 0,60
Barn 0-19 år 0,48
Första barnet 0-19 år 0,52
Andra och påföljande barn 0-19 år 0,42

Momsberäkning

År 2006 betalade ett genomsnittligt hushåll 31 550 kr i moms (Referens:
Betald_moms). Hushållen bestod i genomsnitt av 1,59 konsumtionsenheter
(Förklaring: Konsumtionsenhet). En konsumtionsenhet betalade 31550/1,59=19843
kr i moms. Ett sådant hushåll hade en disponibel inkomst på 192 600 kr per
konsumtionsenhet enligt Inkomstfördelningsundersökningen 2006, tabell 46
(Referens: Inkomstfördelningsundersökningen2006) och betalade 10,3 % moms
på sin disponibla inkomst.
En uppskattning är då att följande hushåll betalade så här mycket moms per
konsumtionsenhet:

Födda i Sverige 197 500 x 0,103 = 20 342 kr
En utrikes född, en född i Sverige 218 500 x 0,103 = 22 505 kr
Utrikes födda 147 700 x 0,103 = 15 213 kr

Om man antar att alla hushållsgrupperna i medeltal består av 1,59
konsumtionsenheter betalar de per hushåll:

Födda i Sverige 1,59 x 20 342 kr = 32 344 kr
En utrikes född, en född i Sverige 1,59 x 22 505 kr = 35 783 kr
Utrikes födda 1,59 x 15 213 kr = 24 189 kr

Eftersom det per definition inte finns några ensamstående i gruppen "En utrikes född,
en född i Sverige" består dessa hushåll förmodligen av ca 2 konsumtionsenheter och
betalar ca 45 000 kr i moms per hushåll.

Andel i arbete

Data från Statistikdatabasen, SCB.
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/maintable.asp?omradekod=AM&omradetext=Arbetsmarknad&lang=1&langdb=1&xu=C
9233001&yp=tansss

Välj:
Sysselsatta 15-74 år (AKU) efter yrkesställning, inrikes - /utrikes född, kön och ålder.
År 2005-2007 [2008-03-07]



Antal Sysselsatta %
Utrikes födda 1227770 598500 48,7
Inrikes födda 7955157 3942200 49,6
Totalt 9182927 4540700 49,4

Uppehållstillstånd2007
http://www.migrationsverket.se/swedish/statistik/tillstand.html

Lars_Jansson_SvD20020821
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_61728.svd

Ekberg_Wadensjö_SvD20020827
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_62395.svd

Beviljade_uppehållstillstånd_1980_2007
http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs1.pdf

Inkomstfördelningsundersökningen2006
http://www.scb.se/statistik/HE/HE0103/2006A05/HE0103_2006A05_SM_HE21SM0801.pdf

Betald_moms
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____239426.asp

Invandringspolitiskt_program
http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_hp.php?action=fullnews&id=847

Snabbfakta_Skolverket
http://www.skolverket.se/sb/d/175/a/6395;jsessionid=253CE4375CB230C2BE1454CDC4E57C7E - paragraphAnchor4

Åldersfördelning
Denna data kan fås från Statistikdatabasen, SCB.

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/maintable.asp?omradekod=BE&omradetext=Befolkning&lang=1&langdb=1&xu=C92330
01&yp=tansss

Välj:
Utrikes födda efter län, civilstånd, ålder och kön. År 2001-2007 [2008-03-18]
Välj:
Utrikes födda i riket efter civilstånd, ålder och kön. År 2001-2007


