
SD vann i Ljusnarsberg – vems är felet?
Sverigedemokraterna blev näst största parti i Ljusnarsberg efter Socialdemokraterna i EU-
valet med nästan 20 % av rösterna. Betydligt mer än i Sverige totalt. Där nådde SD 9,7 %. I 

de två valkretsarna i norr blev andelen 29,6 % i Hörken och i Ställdalen 35,4 %. SDs 
valframgångar kan inte skyllas på alliansregeringen. I Sveriges Riksdag är alla partier överens 
om asylpolitiken utom SD. Resultatet i Ljusnarsbergs beror i hög grad på passivitet och 
försumlighet hos kommunens majoritet av S, V och MP.

Utflyttning och tomma hus har lämnat plats för asylförläggningar. Tidvis har närmare 500

asylsökande samlats i kommunen, som har 4 850 innevånare. När så många tillfälligt boende 
samlas inom en liten kommun uppstår praktiska problem som en kommun har ansvaret för att 
lösa, särskilt som kommunen själv hyrt ut många egna lägenheter för asylboende.

Inom Moderaterna insåg vi tidigt, att den stora mängden asylsökande skulle komma att kräva
särskilda insatser från kommunens sida. Vi föreslog, att en kommunal flyktingsamordnare 

skulle tillsättas. Det avvisades av majoritetspartierna. Inga åtgärder vidtogs. I stället fick den 
lokala Röda Korset, med hjälp av insamlade medel och frivilliga krafter, försöka möta vilsna 
asylsökandes behov av stöd och orientering. ICAs förlokal och Biblioteket fick fungera som 
samlingsplatser för de asylsökande. Bibliotekets anställda fick vara tolkar och hjälpa till med 
myndighetskontakter. Först nyligen ordnades till slut, en liten samlingslokal för asylsökande i 
kommunal regi.

Strömmen av asylsökande är förvisso inte orsakad av Ljusnarsbergs Kommun. Visst är det 
orättvist, att så många kommer just till Ljusnarsberg och inte till någon kommun med större 
resurser. Men nu är de asylsökande faktiskt här och situationen måste hanteras. Då är det de 
partier som tagit på sig den politiska majoritetströjan, som har ansvaret. Inte regeringen i 
Stockholm. I stället för att ta itu med saken har majoriteten lagt ner sin energi på att förklara, 

att den inget kan göra mot Migrationsverkets beslut. Tid har även ägnats åt att sätta samman 
ett brev till Migrationsministern med en text, som samtliga partier i kommunen kunde godta.

Att SD har haft framgång i Ljusnarsberg långt över landet i övrigt är inte märkligt eller 
överraskande. En grundläggande orsak är majoritetspartiernas passivitet. Följden har blivit 
brist på praktiska åtgärder för att hantera mängden av asylsökande. Om befolkningen i en 

kommun märker, att de politiker de valt inte gör något åt en rörig situation är det inte 
konstigt, om den till slut visar vad den tycker i allmänna val. 2013 hade kommunen det 
största ekonomiska överskottet någonsin. Ekonomiskt utrymme för åtgärder har funnits. 
Viljan verkar dock ha saknats.
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