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2011-12-07 - Motion 2011:23 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående: 
Öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i. 
 

Det råder en mycket stor bostadsbrist i Kungsbacka och 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. Ensamstående föräldrar, ungdomar, 
låginkomsttagare, pensionärer med låg pension, änkor och änkemän med en svag ekonomi samt 
personer med funktionsnedsättningar drabbas hårt av bostadsbristen. Kommunen riskerar också 
böter på flera miljoner kronor eftersom vi inte kan erbjuda de funktionshindrade bostäder inom 
lagstadgad tid. http://www.gp.se/nyheter/halland/1.783123-kommunen-riskerar-straffavgift  
 

Sverigedemokraterna anser att det är oansvarigt att en majoritet i kommunfullmäktige röstade 
för ett avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning med tanke på bostadsbristen. Det är, 
enligt oss, orättvist att politiker med ett simpelt penndrag låter flyktingar gå före i bostadskön. 
Sverigedemokraterna vill att hjälpen till flyktingar i huvudsak sätts in i närområdet. På detta 
sätt kan vi, för en bråkdel av dagens kostnad, hjälpa fler flyktingar än idag. Hursomhelst, en 
majoritet i kommunfullmäktige har röstat för flyktingmottagande till Kungsbacka och då måste 
vi agera utifrån det. Kommunens bostadsmarknad kan snart gå från dagens katastrofläge till en 
total härdsmälta och man bör pröva alla tänkbara nya idéer utan några förutfattade meningar.  
 

Vi noterade att Moderaterna, Vänsterpartiet, Centern, KD, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 
och Folkpartiet nyligen deltog i ett fackeltåg mot rasism 2011-11-30 i Kungsbacka och där 
tågade för en generös flyktingpolitik. Detta fackeltåg inspirerade till tanken att politikerna i 
dessa sju partier kanske är intresserade av att bli ännu mer engagerade i flyktingmottagandet i 
kommunen? Därför vill vi att kommunen undersöker intresset hos samtliga aktiva politiker i 
Kungsbacka att öppna sina egna hem för flyktingar att bo i. Man kan också tänka sig att 
partierna i Kungsbacka upplåter hela eller delar av sina partilokaler som flyktingbostäder. 
Möjligheterna är många om bara viljan finns! Givetvis behöver någon extra ersättning till 
villiga politiker inte utbetalas. Kungsbacka är en rik kommun med välmående politiker. Vi 
utgår ifrån att de politiker som deltog i fackeltåget både vill och kan ta ett större personligt 
ansvar för sitt politiska ställningstagande. Vår förhoppning är att vårt initiativ leder till att 
kommunen under flera år inte behöver låta flyktingar gå före i bostadskön utan att de istället 
bor hemma hos politikerna ifrån de flyktingpositiva partierna. Dessutom finns det stora 
summor att spara när samhället slipper betala de dyra boendekostnaderna för flyktingarna. 
 

Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva politiker i Kungsbacka att 
öppna sina egna hem för flyktingar att bo i. 
– Kommunen undersöker intresset hos samtliga kommunalt aktiva partier i Kungsbacka att 
öppna sina partilokaler för flyktingar att bo i. 
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