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2011-12-06 - Reservation i fråga nr 10 under kvällens kommunfullmäktigemöte om 
Sverigedemokraternas motion om informationsbrev till berörda i bostadskön. 
 

RESERVATION 
 
Sverigedemokraterna är uppriktigt förvånade över att en majoritet i kommunfullmäktige, av 
någon helt obegriplig anledning, väljer att avslå vår motion om att kommunen skall sända ut ett 
informationsbrev till de ca 8 000 berörda 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.” 
 
Hur kan något parti ha något att invända emot spridandet av fakta om sakernas tillstånd? Skäms 
majoriteten i kommunfullmäktige över sina egna beslut? Är den politiska majoriteten kanske 
rädda för att de 8 0000 köande i bostadskön skall få reda på vilka grupper som prioriteras och 
inte prioriteras? Vill den politiska majoriteten kanske mörka konsekvenserna för de bostadslösa 
av sina handlingar? Frågorna hopar sig men svaren ifrån majoriteten verkar utebli. Varför? 
 
Är inte de andra partierna stolta över sin politik? Ett parti som vill dölja sin politik inger inte 
något större förtroende, enligt vår uppfattning. Sverigedemokraterna är mycket stolta över hela 
vår politik i samtliga frågor. Vi har inga problem med att medborgarna får reda på saklig och 
allsidig information om vår sverigedemokratiska politik, vare sig i enskilda delfrågor eller om 
vår samlade helhetspolitik. Majoriteten i Kungsbacka kommunfullmäktige verkar inte dela vår 
positiva inställning till välinformerade medborgare, väljare och skattebetalare vilket vi beklagar 
djupt. En demokrati är beroende av välinformerade medborgare. Kunskap är makt. 
 
Om en medborgare i Kungsbacka ställde sig i bostadskön för några år sedan och fick beskedet 
att han eller hon kunde förvänta sig en bostad, exempelvis 2016, så kommer den bostadslösa att 
lita på det beskedet. Något år senare fattar den politiska majoriteten i Kungsbacka beslut om att 
ta emot flyktingar och att dessa skall gå före alla 8 000 personer som står i bostadskön. Beslutet 
leder kanske till att den bostadslöse inte får en lägenhet förrän säg 2017 – ett helt år senare än 
det ursprungliga beskedet. I detta läge är det, enligt oss, moraliskt ohederligt att kommunen inte 
informerar om Kungsbacka kommunfullmäktiges beslut och dess konsekvenser för de berörda. 
 
Med anledning av ovanstående så reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet att avslå vår 
motion om utskickande av informationsbrev till de ca 8 000 berörda i bostadskön. 
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