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2012-04-10 – Reservation i fråga nr 32 under kvällens kommunfullmäktigemöte om vår 
motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i. 
 
Vi trodde att de övriga sju riksdagspartierna, som vi ibland brukar kalla för sjuklövern, skulle bli 
glada och lyriska över vår motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i. Tänk vad 
fantastiskt det hade varit om mångkulturens försvarare i praktiskt handling hade levt upp till sina 
ideal om en generös flyktingmottagning i Kungsbacka trots den mycket ansträngda situationen på 
arbets- och bostadsmarknaden? Är de etablerade partierna rädda för det främmande? Upplever de 
etablerade partierna att det blir obehagligt om mångkulturen kommer alltför nära? 
 
Frågorna hopas sig men svaren verkar utebli. Sverigedemokraterna menar att flyktingkramarna i 
de etablerade partierna borde leva som de lärde och inte ha något emot vår motion. Det råder en 
mycket stor bostadsbrist i Kungsbacka och ca 8 000 personer står i kommunens bostadskö. Inom 
överskådlig framtid kommer den väldigt vanskliga situationen på vår bostadsmarknad att bestå, 
trots en omfattande nybyggnation. Under många år har läget stegvist blivit allt mera prekärt och 
många svaga grupper drabbas hårt av bostadsbristen. Kommunen riskerar böter på flera miljoner 
kronor eftersom vi inte kan erbjuda de funktionshindrade bostäder inom lagstadgad tid.  
 

Sverigedemokraterna anser att det är oansvarigt att de andra partierna röstade för ett avtal med 
Migrationsverket om flyktingmottagning med tanke på bostadsbristen. Det är orättvist att politiker 
med ett simpelt penndrag låter flyktingar gå före i bostadskön. Vi vill att hjälpen till flyktingar i 
huvudsak sätts in i närområdet. På detta sätt kunde vi, för en bråkdel av dagens kostnad, hjälpa 
många fler flyktingar än idag. Hursomhelst, en majoritet i kommunfullmäktige har röstat för 
flyktingmottagande och då måste vi agera utifrån det. Kungsbackas bostadsmarknad kan snart gå 
från dagens katastrofläge till en total härdsmälta och man borde pröva alla tänkbara nya idéer. 
 
Vi ville att kommunen skulle ha undersökt intresset hos samtliga aktiva politiker i Kungsbacka att 
öppna sina egna hem för flyktingar att bo i. Vi ville också undersöka om partierna i Kungsbacka 
ville upplåta hela eller delar av sina partilokaler som flyktingbostäder. Möjligheterna vore många 
om bara viljan hade funnits! Vi utgick ifrån att flyktingkramande politiker både ville och kunde ta 
ett större personligt ansvar för sitt politiska ställningstagande. Vår förhoppning var att kommunen 
under flera år inte behövde låta flyktingar gå före i bostadskön utan att de istället skulle bo hemma 
hos flyktingpositiva politiker. Tråkigt och beklagligt att sjuklövern verkar motarbeta nytänkande 
och inte lever som de lär. Varför denna rädsla för mångkultur, när ni i vanliga fall hyllar den? 
 
Med anledning av ovanstående så reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet om att avslå 
vår motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i. 
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