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§ 10
Yttrande över motion om mångkulturellt bokslut
RS160376
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
•

avslå motionen.

Ärendet
Ledamoten Thord Brynielsson (SD) yrkar i motionen att Region Halland ska upprätta
ett årligt ”mångkulturellt bokslut” i syfte att klarlägga intäkter och kostnader för de
senaste årens invandring till Halland.
I skrivelsen hänvisar motionären till att de direkta statliga utgifterna för migration,
jämställdhet och nyanlända invandrares etablering kommer enligt budget uppgå till
cirka 70 miljarder kronor, år 2016. År 2015 erhöll Region Halland 42,7 miljoner kronor
för att täcka extra kostnader för flyktingmottagande och integration. Därav finner
motionären det intressant att få veta vilka intäkter och kostnader som invandringen
medför för Region Halland.
Att genomföra en kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är
problematiskt ur många hänseenden. Exempelvis kan förslaget om ”mångkulturellt
bokslut” inte anses förenligt med gällande personuppgiftslagstiftning (1998:204)
eftersom att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter bland annat
etnicitet, sexuell läggning mm. Tillika anges det i lagen om kommunal redovisning
(1997:614) att särskilda bokslut ska i möjligaste mån undvikas.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att föreslå
regionfullmäktige besluta att
•

avslå motionen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2016-07-07)
Motion

Vid protokollet

Maria Fransson

Justering av protokollet sker vecka 7

Mats Eriksson

Lise-Lotte Bensköld-Olsson
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Svar på motion angående mångkulturellt bokslut
Förslag till beslut
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar
• att avslå motionen

Sammanfattning
Ledamoten Thord Brynielsson (SD) yrkar i motionen att Region Halland ska
upprätta ett årligt ”mångkulturellt bokslut” i syfte att klarlägga intäkter och
kostnader för de senaste årens invandring till Halland.
I skrivelsen hänvisar motionären till att de direkta statliga utgifterna för migration,
jämställdhet och nyanlända invandrares etablering kommer enligt budget uppgå till
cirka 70 miljarder kronor, år 2016. År 2015 erhöll Region Halland 42,7 miljoner
kronor för att täcka extra kostnader för flyktingmottagande och integration. Därav
finner motionären det intressant att få veta vilka intäkter och kostnader som
invandringen medför för Region Halland.
Att genomföra en kategorisering i någon form av kulturella eller etniska grupper är
problematiskt ur många hänseenden. Exempelvis kan förslaget om ”mångkulturellt
bokslut” inte anses förenligt med gällande personuppgiftslagstiftning (1998:204)
eftersom att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter bland annat
etnicitet, sexuell läggning mm. Tillika anges det i lagen om kommunal redovisning
(1997:614) att särskilda bokslut ska i möjligaste mån undvikas.

Bakgrund
Bagrunden är att en kategorisering i någon form av etniska eller kulturella grupper
är problematisk i flera hänseenden. För att upprätta det bokslut som efterfrågas så
skulle redovisningen av olika utgiftsposter behöva göras utifrån en gruppindelning
på individnivå och genom sammanställningar i register som innefattar etnicitet.
Bedömning är således att registrering av individer på det sätt som föreslås inte är
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förenlig med gällande personuppgiftslagstiftning (PUL). Detta eftersom
lagstiftningen anger ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter, såsom
etniskt ursprung. Regionkontoret kan inte finna att de undantag från förbudet som
anges i PUL 10 § eller 14 - 19 §§ skulle vara tillämpliga för att upprätta ett
mångkulturellt bokslut.
Tillika bör det även noteras att i lagen om kommunal redovisning (1997:614)
anges det att landstingets årsredovisning ska vara en samlad redovisning av
ladstingets verksamhet och resultat. Särskilda bokslut ska i möjligaste mån
undvikas.
Värt att notera är även att regionen omfattas av de bestämmelser i internationella
deklarationer och konventioner som Sverige ratificerat. Detta medför till exempel
en skyldighet att vid insamlingen och offentliggörandet av uppgifter beakta, skydda
samt inte göra oberättigat intrång som kränker de enskildes personliga integritet
(Europakonventionen artikel 8).
Således görs bedömningen att det motionsyrkande som lämnats, inte är förenligt
med nationell lagstiftning eller de internationella konventioner som Sverige
ratificerat. Regionkontoret föreslår därför att med bakgrund av ovanstående så bör
motionen avslås.
Regionkontoret
Catarina Dahlöf
Regiondirektör
Bilaga:
Motionen
Regionfullmäktiges beslut delges
Thord Brynielsson (SD)

Nina Mårtensson
Administrativ direktör

