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2011-09-13 - Motion 2011:12 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Kommunen skickar ut brev till berörda (ca 8.000 personer) i bostadskön med följande 
information: ”Tyvärr tillhör du ingen prioriterad grupp. Utomeuropeiska flyktingar får 
numera gå före i bostadskön. Nuvarande regler beräknas gälla minst till 2014.” 
 
Vi är inte förvånade över att Sverigedemokraternas motion om en folkomröstning om 
Kungsbacka skall fortsätta att ta emot så kallade flyktingar blev avslagen i augusti 2011 av en 
majoritet i kommunfullmäktige. Vi är övertygade om att Sverigedemokraterna har en 
folkmajoritet med sig i denna ödesfråga. Etablissemanget fick en panikattack och stark ångest 
av blotta tanken på att låta folket i Kungsbacka bestämma. Tänk om folket röstar fel? Vad 
kommer rödvinsbolsjevikerna på TV att säga? SD säger så kallade flyktingar för över 90 % av 
de som söker asyl i Sverige saknar skyddsbehov. Majoriteten av de asylsökande väljer att inte 
visa upp en giltig ID-handling. Så fort de får uppehållstillstånd väljer många så kallade 
flyktingar att åka till sina hemländer på semester. Är det detta som skattemedel skall gå till?  
 
Det är ett svek mot Kungsbackas unga att ta emot så kallade flyktingar, som får gå före i 
bostadskön på skattebetalarnas bekostnad. Cirka 8.000 personer står i bostadskön och många 
Kungsbackabor behöver akut en ny bostad. Det är lätt att tycka att det är fint och vackert att ta 
emot flyktingar när man själv sitter i ett elegant boende i en stor och pampig villa i Särö eller 
Gottskär. Vi vet hur många som röstar på de etablerade partierna resonerar – gärna flyktingar, 
etniska motsättningar och mångkultur, men absolut inte i mitt bostadsområde. Hyckleriet blir 
uppenbart när de så kallade ensamkommande flyktingbarnen (ofta skäggiga och passlösa unga 
män med tydliga åldersrynkor i ansiktet) inte tas emot i godhetsapostlarnas egna hem. 
 
Vi har inga bostäder i Kungsbacka trots att vi bygger nytt för brinnande livet. Behoven är 
större än tillgången. Alla har inte ekonomin att skuldsätta sig för miljoner för att köpa en villa 
eller bostadsrätt. En undersökning av Hyresgästföreningen visar att i hela Sverige finns det en 
kvarts miljon unga mellan 20 och 27 år som skulle vilja ha en egen bostad. Det är orättvist att 
så kallade flyktingar skall gå före i kön på skattebetalarnas bekostnad. Sverigedemokraterna 
menar att kommunen har en skyldighet att informera berörda i bostadskön om att de inte 
tillhör en prioriterad grupp och att kommunen låter så kallade flyktingar gå före i bostadskön. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
- Kommunen skickar ut brev till samtliga berörda (ca 8.000 personer) i bostadskön med 
följande information: ”Tyvärr tillhör du ingen prioriterad grupp. Utomeuropeiska flyktingar 
får numera gå före i bostadskön. Nuvarande regler beräknas gälla minst till 2014.” 
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