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Angående flyktingförläggningar i Klippans kommun.  
Vi skriver för att vädja till er om att inte etablera några förläggningar för asylsökande i Klippans 

kommun. Denna vädjan gäller angående att ni själva köper lokaler alternativt skriver avtal med 

någon privat aktör som tillhandahåller lokaler, och när det gäller att godkänna att en privat aktör 

som fått tillgång till lokaler etablerar en förläggning i kommunen.  

 

Att Migrationsverket är hårt pressat på grund av det stora antalet asylsökande vet vi. Dock 

menar vi att Klippan inte på något enda sätt är en lämplig kommun att placera asylsökande i.  

 

Klippans kommun har en ekonomi i kris. År 2013 var resultatet negativt med många miljoner. 

Innevarande år finns ett budgeterat underskott för att alls kunna efterleva lagens krav inom 

främst skolan. Skolinspektionen har gett en delvis väldigt skarp kritik och pekat på flera 

allvarliga brister inom kommunens skolor. Samtliga dessa brister behöver åtgärdas, vilket 

kommer att kosta stora summor utöver att kräva ett fokuserat och resultatinriktat arbete från 

förvaltningens sida.  

 

Samtidigt har Socialförvaltningen svåra problem med att få ekonomin att gå ihop (ett negativt 

resultat på över 20 000 000 år 2013) och det behövs en hel del extra resurser för att få 

verksamheten på rätt köl igen.  

 

Sammantaget behövs, trots en skattehöjning nästa år, ett gediget arbete för att få kommunens 

ekonomi på fötter och för att komma till rätta med de brister som finns, och detta arbete kommer 

knappast att underlättas av att några hundra asylsökande ska bosätta sig i kommunen. 

 

Visst är det så att ni, Migrationsverket, ska stå för de direkta merkostnader som följer av 

flyktingmottagandet, men det brukar alltid uppstå vissa kostnader (både i pengar och i tid och 

kraft) som inte alls ersätts utan som faller mellan stolarna och som påverkar kommunen som 

helhet negativt. Det vet ni säkert redan om, och det har vi sett otaliga exempel på i andra 

kommuner. 

 

Det finns ingen garanti för att det inte blir samma sak här i Klippan: att vi får kostnader i både 

pengar, tid och kraft som inte täcks av den ersättning ni ger. Tvärtom befarar vi att dessa 

kostnader som faller mellan stolarna kommer att slå extra hårt mot vår kommun, eftersom vi 

redan på förhand har en svår situation och dessutom inte redan på förhand har personal med de 

speciella kompetenser som kommer att krävas för att erbjuda dessa asylsökande bra 

förutsättningar. Dessutom betalar ni ju inte ut ersättning för evigt. Inom kort faller ansvaret och 

även kostnaderna på oss som kommun.  

Vidare är Klippan en ganska liten kommun med sina bortåt 17 000 invånare. Den svåra 

ekonomiska situationen och brist på specialkompetenser har vi redan berört, men det finns 

dessutom brist på både lediga arbeten och lediga hyreslägenheter vilket måste nämnas i 

sammanhanget.  

Ljungbyhed, som är en av flera orter som kommit på tal när det gäller etableringen av en 

förläggning, är ett ganska litet samhälle. Cirka 2000 personer bor på orten, som ligger en dryg 

mil från Klippans centrum.  
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Kollektivtrafiken på orten lämnar en hel del övrigt att önska. Att pendla till ett arbete med hjälp 

av kollektivtrafik är i stort sett en omöjlighet, om man inte råkar ha turen att ha en arbetsgivare 

som är väldigt flexibel när det gäller arbetstider. Egen bil är därmed näst intill ett måste om 

man ska bo i Ljungbyhed. Och då är det inte ett måste med egen bil enbart för att kunna arbeta, 

utan också för att kunna göra nödvändiga inköp utan att behöva lägga en stor del av dagen på 

resor.  

I Ljungbyhed finns vidare en skola med överfulla klasser och stora problem enligt 

Skolinspektionen, en kommunal förskola som vi i dagsläget inte vet var den ska hålla hus i 

fortsättningen, ett fritids, en liten livsmedelsbutik, en kiosk, två pizzerior varav den ena är mer 

stängd än öppen, ett café, en kiosk, samt några enstaka butiker som säljer leksaker, blommor, 

trädgårds – och snickeriutrustning och viss elektronik, samt en gammal biograf som visar film 

enstaka söndagskvällar. Många inköp kräver en resa till åtminstone Hyllinge, Väla köpcentrum 

eller Hässleholm. 

Ljungbyhed Park i utkanten av Ljungbyhed, som är påtänkt för en förläggning, är idag närmast 

att likna vid ett rekreationsområde. Många ortsbor väljer att promenera i området för att njuta 

av lugnet, av de vackra gamla byggnaderna och av de militärhistoriska inslag som finns 

utplacerade lite varstans. Det finns också möjlighet till racing, golf, övernattning, konferenser 

med mera.  

Hela området andas kulturhistoria och harmoni, och det är därmed inte konstigt att många 

reagerar negativt vid tanken på att området ska omvandlas till en förläggning för asylsökande.  

Vi har alltså svårt att se att det skulle falla väl ut att placera några hundra asylsökande i utkanten 

av detta lilla samhälle, eller i något av de andra små samhällen som är aktuella och som har en 

i mångt och mycket liknande situation (exempelvis Mölletofta där Bert Karlsson har ansökt om 

att starta en förläggning).  

Dels för att vi på goda grunder (vi har blivit nedringda av människor som inte förstår hur 

kommunen ska klara av dessa extra kostnader och åtaganden) inte tror att befolkningen kommer 

att vilja ha en förläggning för asylsökande på Ljungbyhed Park eller i Mölletofta eller någon 

annanstans i kommunen och därmed inte kommer att vara särskilt välkomnande, och dels för 

att vi menar att platser så som Ljungbyhed och Mölletofta är direkt olämpliga att placera 

asylsökande på med hänsyn tagen till förutsättningarna att på sikt bli en del av det svenska 

samhället.  

Alla dessa asylsökande kommer kanske inte att bli kvar i Ljungbyhed eller i de alternativa delar 

av Klippan som det finns planer på att placera dem i, eftersom de kan få avslag på sin ansökan 

om asyl, men för de som blir kvar blir starten helt fel.  

Dessa personer skulle inleda sin tid i Sverige med att bo ganska avskilt, relativt isolerade från 

ortsbefolkningen, med extremt små chanser att kunna få ett arbete eller en bra skolgång. Och 

till råga på allt har inte kommunen de resurser som krävs, vare sig i pengar eller tid och kraft 

eller i kompetens.  

Vi har diskuterat detta väldigt mycket med övriga politiker i kommunen. Bett dem att 

tillsammans med oss skriva detta brev till er. Men de har inte velat göra så. De har istället  
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pendlat mellan att hävda att ni ändå kommer att göra som ni vill och att vi som kommun är 

tvungna att ta emot asylsökande, och att i nästa stund backa från att vara tvungna till att mena 

att de är positiva till mottagandet. Och då främst med hänvisning till falska så kallade ”goda 

exempel” som t ex Sandviken, som ju faktiskt inte alls var något gott exempel i realiteten.  

Därför får ni denna vädjan enbart från oss. Vi hoppas verkligen att ni på allvar beaktar det vi 

skriver, och att ni hörsammar det. För Klippans medborgares bästa, och för de asylsökandes 

bästa.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

__________________________________________________ 

Therese Borg, ordförande Sverigedemokraterna Klippan 

 

 

___________________________________________________ 

Christian Hendlertz, gruppledare Sverigedemokraterna Klippan 
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Åsa Edvardsson, vice ordförande Sverigedemokraterna Klippan 
 


