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2010-12-07 - Motion 2010:1 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Lokal folkomröstning om flyktingmottagningen till Kungsbacka kommun 
 
Motion 
 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka föreslår en lokal folkomröstning angående 
flyktingmottagandet till kommunen. Tanken är att omröstningen skall anordnas i likhet med 
den folkomröstning som hölls i skånska Sjöbo 1988. Efter en motion av den dåvarande 
centerpartisten Sven-Olle Olsson röstade Sjöboborna i frågan i samband med riksdagsvalet 
1988. Vi önskar genomföra folkomröstningen snarast möjligt. Alternativen skall vara ja eller 
nej till fortsatt mottagning av flyktingar till Kungsbacka kommun.  
 
Sverigedemokraternas linje är att, tills dess att en Sverigedemokratisk invandringspolitik 
implementerats på nationell nivå, skall Kungsbacka vägra att teckna några avtal med 
Migrationsverket. De avtal som Kungsbacka har med Migrationsverket skall, enligt oss, 
genast sägas upp. Tanken är att sätta press på regeringen och de delar av riksdagen som vill 
fortsätta att driva Europas mest extrema flykting- och invandringspolitik.  
 
Bakgrund 
 
Sverigedemokraterna vill undvika att Kungsbacka blir ett mångkulturellt samhälle på det sätt 
som många förorter till våra storstäder har blivit. Den segregation, det utanförskap, de sociala 
och ekonomiska problem som drabbat dessa områden vill vi inte skall drabba Kungsbacka, 
som är en bra kommun. Kungsbackabor som längtar efter mångfald kan enkelt flytta till ett 
mångkulturellt paradis som exempelvis Biskopsgården eller Hjällbo. 
  
Tyvärr är det bara att konstatera att invandrare är klart överrepresenterade i brottsstatistiken 
för samtliga brott, även våldsbrott som rån, misshandel och våldtäkt. Det finns vissa 
invandrargrupper, exempelvis personer från Kina och Japan, som har en mycket låg 
brottslighet men andra invandrargrupper utmärker sig med en hög brottslighet. Källa: 
Brottsförebyggande Rådet.  
 
Sedan har vi de svenskfientliga våldsbrotten där man kan se en tydlig koppling till att 
gärningsmän med invandrarbakgrund ger sig på etniska svenskar som då ofta faller offer för 
ett riktat hatbrott, precis som när invandrare utsätts för rasistiska våldsbrott. Rasism kan aldrig 
tolereras, oavsett om det är en svensk eller en invandrare som drabbas. 
 
Bostadsbristen i Kungsbacka blir allt mer akut. Vi Sverigedemokrater tycker det är självklart 
att om vi inte ens har tillräckligt med bostäder åt vare sig svenskar eller i Sverige bosatta 
invandrare har vi inte bostäder till nyanlända flyktingar heller. Förra året (2009) invandrade 
det 102 280 personer till Sverige och 98 644 uppehållstillstånd beviljades. Källa: SCB.  
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Detta anser vi är en alltför stor och extrem massinvandring eftersom vi under en tioårsperiod 
får in över en miljon nya invandrare i landet om den förda politiken fortsätter helt ohämmat. 
Det är också så att de flesta ”flyktingar” som kommer till vårt land idag inte får stanna på 
grund av flyktingskäl, utan de stora ”flykting”-grupperna är anhöriga och personer som 
invandrar på grund av ekonomiska skäl. Källa: www.migrationsinfo.se Kostnaderna för 
invandringen är svåra att beräkna men att den förda invandrings- och flyktingpolitiken slukar 
mångmiljardbelopp är helt klart. 
 
Invandring behöver inte enbart vara negativ. Många invandrare är skötsamma individer som 
visar sin fosterlandskärlek till Sverige, som betalar sin skatt och är en tillgång för landet. Vi 
Sverigedemokrater vill inte stoppa invandringen utan vill istället begränsa den till en mera 
hanterbar nivå. Vi vill att Sverige i huvudsak tar emot personer från vårt närområde som 
enklare kan anpassa sig till oss, både språkmässigt och kulturellt, på så sätt att den svenska 
kulturen inte hotas på sikt. Flyktingar från andra världsdelar vill vi hellre hjälpa på plats i 
deras närområden med pengar och resurser och då kan man hjälpa många fler flyktingar än 
man kan i Sverige. Sverigedemokraterna vill undvika kulturkrockar och motsättningar mellan 
olika folkgrupper i Sverige. Assimilering istället för mångkultur. 
 
Vilka invändningar kan man då rikta mot vårt förslag? Man kan peka på att Kungsbacka är en 
rik kommun som har råd att hjälpa utsatta flyktingar. Vårt svar på detta är att mindre än 10 % 
av de som söker asyl i Sverige uppvisar sitt pass. Med andra ord kan ”flyktingen” komma 
ifrån ett fattigt land som vill bli försörjd av svenska bidrag och inte alls vara förföljd. Vi 
hjälper ingen genom att ge pengar till charlataner och bluffmakare. När ”flyktingar” vägrar att 
uppvisa en ID-handling bevisar dessa personer sin dåliga karaktär och att de helt saknar 
skyddsbehov. Grova brottslingar kan idag undfly rättvisan i sitt hemland och få en ny identitet 
i Sverige. Det är vanligt att ”flyktingar” åker på semester till sitt gamla hemland, ofta så fort 
de får uppehållstillstånd. Varför åker exempelvis tiotusentals irakier, som fått asyl i Sverige 
som flyktingar, på semester till Irak varje sommar?  
 
Det är uppenbart för alla att många ”flyktingbarn” varken är flyktingar eller barn. Genom att 
skamlöst ljuga om sin ålder kan tjugoåringar enkelt få flyktingstatus på falska premisser. När 
det påstått föräldralösa ”flyktingbarnet” fått ett uppehållstillstånd kommer, som genom ett 
mirakel, hela familjen fram igen och får invandra i Sverige som anhöriga. Bluff och 
rackarspel är vad det egentligen handlar om i många fall. Den nuvarande svenska 
flyktingpolitiken har havererat för länge sedan.  
 
Sanningen är att nuvarande svenska flyktingpolitik är extrem om vi jämför med våra nordiska 
och europeiska grannländer. Varför skall vi i Kungsbacka rädda skinnet på alliansregeringen i 
Stockholm? Om nu Migrationsverket med ljus och lycka letar efter ställen att inkvartera 
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flyktingar på kan regeringen gott upplåta Sagerska palatset samt Rosenbad för detta ändamål. 
Vi ser att i land efter land i Europa är liknande idéer som våra regeringspolitik, exempelvis i 
Danmark och Holland. Förbundskansler Angela Merkel konstaterade nyligen att försöket att 
införa mångkultur i Tyskland hade varit ett komplett misslyckande, ett enda stort fiasko.  
 
Om vi övergår till argumentet att Kungsbacka är en rik kommun som har råd att fortsätta med 
nuvarande extrema flyktingpolitik är inte heller det sant. Det stämmer att kommunen går med 
överskott och att många i Kungsbacka har en god ekonomisk ställning. Men de 
Kungsbackabor som har en sparad slant har fått arbeta hårt för sina pengar.  
 
Vi politiker skall inte ta ut en enda krona i skatt som inte är nödvändig.  
 
Skattepengar skall inte gå till en flummig och verklighetsfrånvänd flyktingpolitik. Tyvärr har 
många Kungsbackabor en tom plånbok och ett tomt kylskåp dagen innan lönen eller A-kassan 
sätts in på deras bankkonto. Vi måste prioritera och välja vad vi skall satsa skattemedel på. Vi 
Sverigedemokrater vill satsa på välfärden i Kungsbacka och i Sverige framför att leka 
världsförbättrare.  
 
Vi vill prioritera välfärden i Kungsbacka istället för att fortsätta med en totalt misslyckad 
flyktingpolitik.  
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
- Kungsbacka kommun genomför en kommunal folkomröstning om flyktingmottagningen. 
Alternativen skall vara ja eller nej till en mottagning av flyktingar till Kungsbacka kommun.  
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