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Förord 
 

I valet 2010 skördade Sverigedemokraterna 
framgångar och kom in i Sveriges riksdag och 
Kungsbacka kommunfullmäktige. Våra väljare 
är trötta på klichéerna om att Sverige ”måste” 
fortsätta bedriva den flummiga invandrings- 
och kriminalpolitiken. Massinvandringen har 
skapat ett splittrat samhälle med konflikter och 
en hög brottslighet. Vi motsätter oss det 
mångkulturella samhälle som de etablerade 
partierna har skapat de senaste decennierna. Vi 
vill bevara vårt land och vår kultur. Samhället 
blir inte rikt på bidrag från Migrationsverket 
för att ta emot analfabeter som s.k. flyktingar. 
Samhället kan inte ge utan att först ta i skatt, vi 
måste värna skattemedlen. Politik handlar om 
att prioritera mellan olika grupper och 
utgiftsområden, alla kan inte få allt. Sverige 
har världens högsta skatter och vi svenskar 
vägrar att betala ännu mera till mångkulturen.   

 
Efter valet har Sverigedemokraterna varit det mest aktiva partiet i kommunfullmäktige med många 
interpellationer och motioner. Vi har motionerat om inrättandet av en äldreombudsman, 
förbättringar i äldrevården, säkerhetskameror i en otrygg gångtunnel samt drogtester i 
gymnasieskolan. SD värnar om miljön och vi vill förhindra utsläpp av läkemedelsrester i havet. En 
SD-motion om sommarlovsentreprenörer har gått igenom i kommunfullmäktige och visar att vi 
påverkar politiken i Kungsbacka. I framtiden kommer SD att fortsätta driva en Sverigevänlig 
politik i Kungsbacka. Vi lovar inte guld och gröna skogar, däremot en blågul framtid för Sverige. 
 
I handling har vi visat att SD inte är ett populistparti utan istället ett parti som vill ta ansvar för 
välfärden. Vår trygghetslinje genomsyrar våra politiska förslag. Vi har många problem som en hög 
arbetslöshet och många äldre som får skamligt låga pensioner eller vanvårdas i underfinansierade 
äldreboenden. Kungsbacka lider av en stor bostadsbrist och det är orättvist att flyktingar får gå 
före i bostadskön. Alla har inte ekonomin att skuldsätta sig för miljoner för att köpa en bostad. Var 
skall våra unga bo i framtiden? Våra ungdomar måste konkurrera med låglönearbetare från andra 
länder. Alliansens lönedumpningslinje är förödande för jobben och urholkar tryggheten på svensk 
arbetsmarknad. De rödgrönas bidragslinje kommer att leda till statsbankrutt. Det är dags för en ny 
giv i svensk politik. Endast Sverigedemokraterna har den politiska verktygslåda framtiden kräver. 
 
 
 

Thord Brynielsson 
Sverigedemokraterna 
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3. Om Sverigedemokraterna i Kungsbacka 
 

1.1 Våra representanter i kommunfullmäktige 
 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt och värdekonservativt parti som värnar 
om familjen, hembygden och fäderneslandet. Sedan Sverigedemokraterna startade 1988 i en 
mycket blygsam omfattning har vårt parti vuxit till hundratusentals väljare trots att det politiska 
och mediala etablissemanget gjort allt för att förtala, demonisera och förlöjliga oss.  
 
Sverigedemokraterna försvarar välfärden och det trygga svenska folkhemmet.  Vi vill satsa på 
välfärden i Kungsbacka och Sverige framför att leka världsförbättrare. Politik handlar om att 
prioritera mellan olika grupper och utgiftsområden – alla kan inte få allt. Den svenska välfärden 
kan inte bli en global allemansrätt. Våra viktigaste profilfrågor är krafttag mot brottsligheten, en 
trygg och värdig ålderdom samt en ansvarsfull invandrings- och flyktingpolitik.  
 

Sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen i Kungsbacka 

 
Från vänster: Dag Windefjord, Mattias From och Thord Brynielsson 
 

Sverigedemokraterna tog tre mandat i   Våra kommunfullmäktigeledamöter är: 
Kungsbacka kommunfullmäktige 2010.   Dag Windefjord, lantbrukare, Vallda 
Tvåtusen Kungsbackabor valde oss. Tack! Mattias From, gruppledare, Vallda 
Familj – Hembygd – Fädernesland    Thord Brynielsson, ekonomichef, Kullavik 
 

Gå med i en snabbt växande folkrörelse!  Vi står upp för våra åsikter och är stolta 
Bli medlem på www.sverigedemokraterna.se ambassadörer för Sverigedemokraterna.  
eller ring vårt partikansli 08-50 00 00 50. Vi arbetar för att göra Kungsbacka och  
Det är ditt land och ditt val.  Sverige till en bättre och tryggare plats. 
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1.2 Trygghet i Kungsbacka – vår hjärtefråga 
 
Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti. Vår trygghetslinje är ett bra alternativ till 
Alliansens lönedumpningslinje och den rödgröna rörans bidragslinje.  I vårt Sverige tar invandrare 
seden dit de kommer och assimileras i det svenska samhället. Vi värnar om välfärden och 
tryggheten – alla de värderingar som utgör idén om det goda folkhemmet.  
 
Vi vill undvika att Kungsbacka blir ett mångkulturellt samhälle på det sätt som många förorter till 
Göteborg har blivit. Kungsbackabor som längtar efter utomeuropeiska kulturer kan enkelt flytta 
till ett mångkulturellt paradis som exempelvis Backa, Biskopsgården eller Hjällbo. Segregation, 
socialbidragskultur, rasism mot etniska svenskar, gruppvåldtäkter, bilbränder, islamism, personrån 
och stenkastning mot polis och räddningstjänst är exempel på mångkultur. Vem tackar oss för att 
vi förvandlar vårt land till världens största socialbyrå?  
 
Bluffmakare utnyttjar asylrätten i jakten på kravlösa svenska bidrag. Inget flygbolag släpper 
ombord passlösa på interkontinentala flygresor till Sverige. Efter passkontroll på flygplatsen döljer 
över 90 procent av de asylsökande sina pass i asylprocessen. När så kallade flyktingar fått 
uppehållstillstånd väljer många att åka till sina hemländer på semester – är det detta som 
skattemedel skall gå till? Ansvarslös och kravlös massinvandring av utomeuropeiska ”flyktingar” 
har inte fungerat någonstans. Varför skulle det lyckas i Kungsbacka? Med Albert Einsteins ord: 
"Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annat resultat". 
 

 
 
I vårt Sverige tar invandrare seden dit de kommer och assimileras i det svenska 
samhället. Vi värnar om välfärden och tryggheten – alla de värderingar som utgör 
idén om det goda folkhemmet. Vi vill bevara Kungsbacka och Sverige svenskt! 



 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SD Kungsbacka  Org. nr: Bankgiro: https://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/      
Tel. 0700-64 85 39 802458-2234 842-5506 kungsbacka@sverigedemokraterna.se  6 

 

1.4 Sverigedemokraternas politik för Kungsbacka i korthet 
 

 
Vallda Sandö 

 

 Inga skattehöjningar – sänkt eller bibehållen kommunalskatt. 
 Säg upp alla avtal med Migrationsverket. Folkomröstning om flyktingmottagande. 
 Låt flyktingkramarna betala kalaset själva. Skatterna skall endast gå till välfärden. 
 Rättvisa i bostadskön – idag får ”flyktingar” förtur. Stoppa rasismen mot svenskar. 
 Nej till utbyggt stadshus. Vi betalar för välfärden, inte för ett lyxigt stadshus. 
 Fler lokala folkomröstningar – dialog med medborgarna även när det inte är valår. 
 Nolltolerans mot brott. Samhällets reaktion mot bovar och banditer måste skärpas. 

 

 Gynna småföretagandet och gör Kungsbacka till en företagsvänlig kommun. 
 Bättre underhåll av gator, cykel- och gångbanor. Snöröjningen är ibland eftersatt.  
 Bilen är livsnödvändig för många familjer – inga höjningar av parkeringsavgifter. 
 Hembygdsföreningar skall stödjas. Elever skall lära sig hembygdens historia. 
 Nybyggnation skall ske med hänsyn till naturen. Skydda värdefulla naturområden. 
 En levande landsbygd, bevara små skolor och kommunal service i hela kommunen. 
 Inga vindkraftsparker i områden där många av de närboende är emot detta. 

 

 Fria kollektivtrafikresor för personer över 65 år mellan kl 9 och 15 på vardagar. 
 Bygg fler äldreboenden och trygghetsboenden. Inför en äldreombudsman. 
 Ridsporten i Kungsbacka skall stödjas och fler ridstigar anläggas. 
 Kommunen skall främja friskvård och stödja idrottsklubbar och ideella föreningar.  
 Valfrihet i barnomsorgen. Ingen verklighetsfrånvänd genuspedagogik i förskolan. 
 Satsa på skolan – barnen är vår framtid. Ordning och reda i våra skolor. Inför en jourskola 

för stökiga elever. Stoppa knarket genom drogtester i gymnasieskolan. 
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2. Sverigedemokraternas bakgrund och vägledande principer 
 

2.1 Bakgrund 
 
Sverigedemokraterna grundades 1988 som en motkraft mot den misslyckade splittringspolitik som 
präglat vårt land sedan 1968 års röda vänstervåg förändrade samhället. Tanken var att skapa en 
uppslutning kring de nationella värdena. Målet var att samla nationellt sinnade demokrater i ett 
politiskt parti, som i första hand betecknades som ett intresseparti för svenskar. Med tiden har ett 
ansvarstagande och välorienterat politiskt parti växt fram där begrepp som familjen, hembygden 
och nationen förblivit centrala. Partiet har alltid varit motståndare till det mångkulturella samhället 
och i stället förespråkat en sund folklig nationalism byggd på en stabil demokratisk grund. 
 
 

 
Foto: Brian Jackson, Alamy 
 
 

2.2Familjen 
 
Familjen är den naturliga och mest grundläggande enheten i samhället. Sverigedemokraterna slår 
vakt om familjen och vi värnar om kärnfamiljen. Det är viktigt att alla barn kan växa upp i en 
trygg familj, vilket hotas av alla skilsmässor. Det är viktigt att samhället stödjer ensamstående 
föräldrar som alltför ofta har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Kungsbacka kommun 
måste erbjuda stöd till både kärnfamiljer och ensamstående föräldrar. Vi är för jämställdhet mellan 
män och kvinnor när det gäller osakliga löneskillnader, men jämställdhetsdebatten tenderar ofta att 
fokuseras på att män och kvinnor gör olika sysslor i hemmet. Vi tycker inte det är ett problem om 
män och kvinnor frivilligt tar på sig olika roller – problem blir det om dessa roller värderas olika. 
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I det Gathenhielmska gravkoret i Onsala kyrka ligger Lars Gathenhielm, Lasse i Gatan, med fru begravda. 

 

2.3 Hembygden 
 
Hembygden är liksom fäderneslandet vår hemvist på jorden, samtidigt som detta begrepp är bärare 
av starka och viktiga värden. Vi vill se ett starkt självbestämmande för hembygden och ha ett ökat 
folkligt inflytande med fler lokala folkomröstningar där invånarna skall kunna påverka sin framtid. 
Sverigedemokraterna är stolta över vår rika nordhalländska historia och kultur. Våra förfäder var 
människor av kött och blod med både bra och dåliga sidor. Våra förfäder fattade ibland mindre bra 
beslut men strävan efter att bygga en starkare hembygd fanns alltid. Vi är stolta över bygdens stora 
son; den svenska krigshjälten kommendör Lars Gathenhielm 1689-1718. Gathenhielm från Onsala 
kallades för ”Lasse i Gatan” och försvarade framgångsrikt fäderneslandet i stora nordiska kriget. 
 

2.4 Fäderneslandet 
 
Sverigedemokraterna värnar om fäderneslandet. Sverige är ingen leksak, som vi nu levande kan 
göra vad vi vill med, utan Sverige lånar vi av våra barn och barnbarn. Vi har ett ansvar att lämna 
över fäderneslandet i ett gott skick till framtida generationer. Därmed behövs det ett nationellt 
ansvarstagande, något som vi anser vara hotat på grund av de etablerade partiernas vanstyre.  
 
Det nationella ansvarstagandet är hotat genom att svenskarna håller på att bli i främlingar i sitt 
eget land genom invandring från kulturellt avlägsna länder utan krav på assimilering. Sveriges 
anslutning till EU hotar också vår svenska självständighet. Sverigedemokraternas uppgift är att 
upplysa folket samt väcka opinion och därmed förändra den politiska inriktningen. Fäderneslandet 
måste bevaras – det är livsnödvändigt för alla svenskar! Vi Sverigevänner kan aldrig acceptera 
quislingarnas planer på att offra vårt fädernesland och vårt folk på globaliseringens avgudaaltare. 



 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SD Kungsbacka  Org. nr: Bankgiro: https://kungsbacka.sverigedemokraterna.se/      
Tel. 0700-64 85 39 802458-2234 842-5506 kungsbacka@sverigedemokraterna.se  9 

 
 

 
 

2.5 Demokratisk nationalism 
 
Som nationalister utgår Sverigedemokraterna från idén om folket som en social och demokratisk 
kraft. Det svenska folket är ett kollektiv med en gemensam historia, ett gemensamt språk, en 
gemensam värdegrund och till stora delar gemensam religionsuppfattning. Denna samhörighet är 
en förutsättning för demokratin och det är ingen tillfällighet att det demokratiska systemet växte 
fram inom ramen för nationalstaten. För att en demokrati skall fungera måste människor kunna 
kommunicera med varandra och dela vissa grundläggande värderingar. En nationell värdegrund är 
avgörande för att det demokratiska samhället skall fungera.  
 
Vi anser att svenska folket ska ha makten över sin vardag och sin framtid. Vi motsätter oss en 
centralisering av makten, oavsett om den är ekonomisk eller politisk. Vår vision är en svensk 
demokratisk nationalstat. På den internationella nivån vill vi se en värld av fria, fredliga och 
samverkande nationer. En förutsättning är att alla världens folk garanteras sin nationella frihet. För 
oss nationalister innebär denna frihetstanke såväl en politisk, ekonomisk och kulturell frihet, dvs. 
självbestämmande och hög grad av självförsörjning och självförverkligande. Den demokratiska 
nationalismen står för en hållbar samhällsmodell när globaliseringen gör världen alltmer sårbar. 
 

2.6 Nationell solidaritet 
 
Det mångkulturella samhället är inget hållbart samhälle, vare sig ekonomiskt eller socialt. 
Invandringen kostar svenskarna enorma resurser varje år, vilket innebär mindre anslag till vård, 
omsorg, utbildning och infrastruktur. Samtidigt hotar segregationen gemenskapen i samhället. När 
människor inte känner samhörighet minskar viljan att bidra till den gemensamma välfärden.  
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Sverigedemokraterna vill återskapa det svenska folkhemmet och en förutsättning för det är att vi 
starkt begränsar invandringen samtidigt som de invandrare som kommit hit anpassar sig till det 
svenska samhället och dess normer och värderingar. Vi sätter den nationella solidariteten först 
utan att för den sakens skull glömma våra medmänniskor i andra delar av världen. Vår solidaritet 
med andra folk innebär att vi i första hand hjälper nödlidande i deras närområden. 
 

 
 

2.7 Bevara Sverige svenskt 
 
Allting har en början och ett slut. Det svenska folkets ursprung kan bara skönjas. Det står skrivet i 
gamla källor om att två folk, svearna och göterna, gick samman under hednatiden. Många politiker 
säger föraktfullt att det inte finns något svenskt folk. För oss är det självklart att det svenska folket 
finns. På en punkt har de andra partierna rätt – släpper vi föreställningen att det finns ett svenskt 
folk, med den svenska historien som vårt gemensamma arv, då upphör svenskarna att existera.  
 
Sverigedemokraterna vill bevara Sverige svenskt – vi kommer aldrig att vika oss här! 
 
Vår fasta övertygelse är att det svenska samhället måste bygga på en svensk värdegrund. I vårt 
Sverige är invandringen kraftigt begränsad och de invandrare som har för avsikt att stanna här tar 
seden dit de kommer och assimileras in i det svenska samhället och uppgår i den svenska nationen. 
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Svenskt midsommarfirande. Foto: Wikipedia 
 

2.8 Trygghet och tradition 
 

För Sverigedemokraterna är det av största vikt att Kungsbacka garanterar invånarna både social 
och ekonomisk trygghet. Ingen skall behöva vara hemlös. Inget barn skall behöva känna sig 
otrygg på sin förskola eller skola. Ingen Kungsbackabo skall behöva känna rädsla över att vistas 
på gator och torg. Vi är beredda att ge polisen och rättsväsendet alla de resurser och lagändringar 
som krävs för att rensa upp i brottsträsket och kunna placera förbrytarna bakom lås och bom. 
 
Trygghet är mer än skydd mot rövare och banditer. Våra urgamla svenska traditioner, som förts 
vidare från generation till generation, skänker oss trygghet i vår nationella identitet. Svenska seder 
och bruk knyter oss samman och stärker folkets gemenskap. Ett folk utan historia är ett folk utan 
framtid. Vi vill att trygghet och tradition ska prägla hur vi gestaltar vår stad och vår kommun. 
 

2.9 Ekologisk grundsyn 
 

Miljön är en viktig fråga för oss Sverigedemokrater. Som nationalister har vi ett ansvar att förvalta 
landet väl och lämna över det i gott skick till våra efterkommande även ur miljösynpunkt. 
Grundläggande är att vi inte kan tillåta företag och ansvarslösa individer att bedriva rovdrift på 
naturen. Vi måste bli bättre på att återanvända resurser och få stopp på onödig konsumtion. Slit- 
och slängsamhället är inget hållbart samhälle och det gagnar ingen, definitivt inte naturen.  
 
Vi måste få invånarna att bli mer medvetna om vilka påfrestningar på jordens resurser den enorma 
konsumtionen innebär och hur den kan minska genom ändrade vanor och att man försöker hitta 
nya vägar. Miljön är av stor betydelse om Sverige skall kunna leva och blomstra även i framtiden. 
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Gårda brygga, Ölmanäs 

 
3. Sverigedemokraternas principprogram 

 
Ända sedan Sverigedemokraterna bildades 1988 har vi haft den demokratiska nationalismen som 
ledstjärna. På landsdagarna i Göteborg 25-27 november 2011 antogs ett nytt principprogram: 
 
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism 
och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. 
Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om 
den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga 
och demokratiska utveckling. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på 
varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de 
traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, 
samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen.  
 
Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika 
inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social 
trygghet. Vi inser att vi i likhet med alla andra människor har ofrånkomliga fel och brister och tror därför inte att ett 
perfekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom 
att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap, hoppas vi dock kunna återskapa ett folkhem som i så 
hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet. Detta är den 
övergripande målsättningen med partiets verksamhet.1 

 

                                                 
1 https://sverigedemokraterna.se/files/2011/03/principprogram_2011.pdf  
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4. Mindre trevliga saker  
 

4.1En statsminister som förnekar den svenska folkgruppen 
 

I en riksdagsdebatt med Sverigedemokraterna i december 2010 menade Reinfeldt att det inte finns 
några svenskar: ”Att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, och jag förstår 
att det är ett stort intresse för Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, 
visar sig väldigt ofta vara svårt att definiera. Det blir så väldigt många som känner sig svenska 
som helt plötsligt får höra att de inte är det. Det blir märkligt om man försöker definiera det.”2 
 

Fredrik Reinfeldt bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, som säger att det är 
kriminellt att förneka en folkgrupp. Enligt artikel 15 i FN-deklarationen har: ”Var och en har rätt 
till en nationalitet”.3 Under ett besök 2006 i invandrarghettot Ronna i Södertälje sa Reinfeldt:  
”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”4 Hets mot folkgrupp? 
 
Sverigedemokraterna älskar, i motsats till Fredrik ”Barbaren” Reinfeldt, Sverige. Svenskarna är ett 
folk som har skapat otaliga uppfinningar, målningar, böcker, musikstycken etc. Svenskarna är inga 
barbarer och våra förfäder var inga dumma och primitiva vildar utan något att vara stolta över!  
  

4.2 Att samhället skall bekosta tolkar för invandrare i årtionden. 
 

Våra politiska motståndare, från Moderaterna till Socialdemokraterna, anser att skattebetalarna 
skall hosta upp med hutlösa summor till tolkar i all evighet. Därmed är dessa partier direkt 
medskyldiga till de parallella samhällen, med bidragsberoende personer, som växer upp som 
svampar ur jorden runt om i vårt fina land. Genom att tillhandahålla skattefinansierad tolkservice 
sänds en tydlig signal till tusentals invandrare att de kan leva hela livet på bidrag i Sverige, utan att 
behöva lära sig ett enda ord svenska. Det är möjligt att de andra partierna inbillar sig att pengar, 
till skattefinansierad tolkservice, växer på träd men upplysningsvis kan SD meddela att skatter 
betalas av folket och skattemedel skall hanteras med varsamhet. Tänk om och tänk rätt! 
 

4.3 En politik som förvandlar alltfler områden till bidragsberoende ghetton 
 

Sedan decennier har både röda och blåa regeringar släppt på alla spärrar vad avser invandring och 
flyktingmottagning. De andra partierna har infört slapphänta regler som bjuder in krigsförbrytare, 
terrorister, mördare, fanatiska islamister, våldtäktsmän och vilt främmande människor vilkas 
identitet är totalt okänd för de svenska myndigheterna. Istället för att endast ge asyl i enlighet med 
Genèvekonventionen, som endast ger asyl till förföljda personer som har asylskäl, har många låtit 
sig styras av flummiga idéer. Flyktingpolitiken har passerat sitt bästföredatum. Andra partier tror 
att samhället blir bättre av att tiotusentals analfabeter kommer hit som s.k. flyktingar. En utredning 
från 2003 visade att redan då saknade 88 procent av de som sökte asyl giltiga id-handlingar.5 
                                                 
2 http://sverigedemokraterna.se/riksdagen/2010/12/11/vad-sager-egentligen-statsministern/ 
3 http://www.humanrights.gov.se/extra/pod/?id=71&module_instance=6&action=pod_show  
4 http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-det-ursvenska-ar-blott-barbari 
5 http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/33/4e60a654.pdf se sid 15 
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4.4 Främlingsfientlighet och rasism mot både invandrare och svenskar  
 
Etablissemanget försöker att klistra epitetet ”främlingsfientlig” på alla svenskar som inte delar 
åsikten att Sverige skall fortsätta att bedriva västvärldens mest liberala och frikostiga flykting- 
politik. På senare år har media och de gamla riksdagspartierna börjar använda hitta-på-ordet 
”islamofobi” vilket är ett billigt politiskt trick att stämpla sina politiska motståndare som sjuka 
eller att de skulle ha mentala sjukdomar. Detta är en liknande strategi som den gamla sovjetiska 
diktaturens fula ovana att spärra in politiska dissidenter och oliktänkande på mentalsjukhus. 
 
Att lida av en fobi är, i någon mån, en sjukdom även om rädslan kan vara högst befogad. En lätt 
höjdskräck är ett exempel på en fobi som antagligen inte hindrar en individ alltför mycket. Att lida 
av agorafobi, även kallat torgskräck, är däremot något som oftast leder till ett svårt lidande för de 
personer som lider av detta. Att vara oliktänkande i Sovjetunionen innebar inte att dissidenterna 
led av ”sovjetfobi” eller liknande nonsensdiagnos. Led sir Winston Churchill av ”nazifobi” och av 
”islamofobi”? Churchill skrev flera böcker, som ”The River War” där följande passus återfinns.6 
  
How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a 
man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, 
slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the 
Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The 
fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property - either as a child, a wife, or a 
concubine - must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.  
 
Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen: all know how to die but the influence of the religion paralyses the 
social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, 
Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at 
every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly 
struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

  
 

Att, i likhet med Winston Churchill, vara kritiska till Koranens uppmaningar till våld och terror 
gentemot oliktänkande är inte att lida av islamofobi eller att vara främlingsfientliga. Det är inte 
någon sjukdom en person lider av, som blir illamående när personen närmare studerar en totalitär, 
våldsam och kvinnoförtryckande ideologi från 600-talet. En studie av islamisk lag och Koranen 
kan ofta framkalla en känsla av olust och vämjelse men det är ingen fobi utan en naturlig reaktion. 
 
Inom den sverigedemokratiska rörelsen är det en självklarhet att främlingsfientlighet och rasism, 
oavsett om den riktas emot invandrare eller svenskar, skall motverkas. Av någon anledning verkar 
många proffstyckare ha fått för sig att det endast är vita som kan vara rasister och inte tvärtom. 
Det är uppenbart, inte minst för svenska ungdomar som ofta blir kallade för rasistiska epitet som 
”svennedjävel” eller ”svennehora”, att alltför många invandrare är rasister gentemot svenskar. I 
hela Europa händer detta, som den afrikanske muslimske invandraren i Frankrike, som endast 
valde ut vita blonda kvinnor som sina offer. Innan denna rasistiska serievåldtäktsman begick sina 
övergrepp frågade han sina offer om deras religion och etniska ursprung.7 I Rosengård förföljdes 
en svensk familj av rasister och tvingades fly området och bli flyktingar i sitt eget land.8 
                                                 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/The_River_War  
7 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/02/28/01016-20120228ARTFIG00611-le-presume-violeur-parisien-est-en-prison-a-anvers.php  
8 http://www.sydsvenskan.se/malmo/trakasserier-tvingar-familj-att-fly/  
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5. Nämnder och kommunala bolag 
 

 
Fjordskolan, Onsala 

 
Kungsbacka är en bra kommun att leva i vilket bevisas av att kommunen tilldelades den fina 
utmärkelsens Årets kvalitetskommun 2011. Sverigedemokraterna vill trots detta dra vårt strå till 
stacken genom att hela tiden lämna in nya interpellationer och motioner till de styrande. Endast 
genom att hela tiden utmana oss själva kan vi politiker, från samtliga partier, göra Kungsbacka till 
en ännu bättre kommun. Att stå still duger aldrig för vare sig ett företag eller en kommun. Tack 
vare att Kungsbacka, än så länge, inte är speciellt mångkulturellt är det en bra kommun att leva i. 
På de följande sidorna kommer vi att utveckla våra visioner för nämnderna och förvaltningarna. 
 

 
Mattias From, gruppledare SD Kungsbacka 
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5.1 Fritid 
 

 
Tingbergsvallen, Kungsbacka stad 

 
Sverigedemokraterna ser, i likhet med en samstämmig läkarkår, att det finns ett tydligt samband 
mellan en bra folkhälsa och ett aktivt kommunalt stöd till friskvård och motion. Det är viktigt att 
kommunen stödjer det lokala idrotts- och föreningslivet i Kungsbacka. Idrottsföreningar som 
erhåller kommunala bidrag skall garantera en drogfri verksamhet. Det är bekymmersamt att inte 
alla ungdomar har en regelbunden form av motion, efter sina unika förutsättningar. Ofta behövs 
det inte så mycket för att ungdomar, vuxna och de äldre skall få en bättre hälsa genom motion. 
Några raska promenader varje vecka skulle göra underverk för fysiskt inaktiva som sitter framför 
TV:n med en öl och en chipspåse varje kväll. Genom att bevara grönområden och ha bra cykel- 
och gångbanor i hela Kungsbacka kan kommunen locka till fler cykelturer och promenader. 
 
Idrottsrörelsen erbjuder en meningsfull och innehållsrik fritid fri ifrån kriminalitet och olika 
missbruk. Ett aktivt idrottsliv, både lagsporter och enskilda idrottsaktiviteter, lär våra barn och 
ungdomar att samverka med andra människor och ger en bättre hälsa samt har en demokratisk och 
social fostran. Kungsbacka kommun har mycket att vinna på att stödja det lokala idrottslivet. En 
god tillgänglighet till idrotts- och motionsanläggningar är viktigt. Det är viktigt att kommunen, 
efter bästa förmåga, anpassar våra idrotts- och motionsanläggningar så att funktionshindrade också 
kan använda anläggningarna. Kommunen skall erbjuda ett rikt och varierat utbud av olika idrotter. 
 
Sverigedemokraterna ser också möjligheten att framgångsrika idrottsföreningar och enskilda 
idrottsutövare från Kungsbacka ger en positiv bild av vår fina kommun. Därmed kan Kungsbacka, 
med största säkerhet, få ännu fler turister och besökare som vill titta på olika idrottsevenemang i 
kommunen och det bidrar till den lokala tillväxten. SD stödjer alla idrotter men om det finns något 
vi vill lyfta fram lite extra så är det ridsporten i Kungsbacka. Inte minst är ridsporten viktig för 
många kvinnor som är framträdande inom denna idrott. Vi anser att fler ridstigar skall anläggas. 
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5.2 Förskola & Grundskola 
 

 
 
Valfrihet och en hög kvalitet inom barnomsorgen är viktigt både för de enskilda barnfamiljerna 
och för hela samhället. Om våra barn vantrivs, i kaotiska förskolor med höga bullernivåer och 
otillräckligt med förskolepersonal, kommer detta att leda till flera negativa följder. Barnen 
kommer att må dåligt och föräldrarna kommer att känna stor stress och vanmakt över barnens 
situation. Valfrihet och mångfald inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. De föräldrar 
som själva vill ta hand om omsorgen av sina barn skall ha möjlighet till detta. Vårdnadsbidraget är 
ett bra alternativ för många familjer och vi vill på sikt att den nuvarande nivån skall höjas.  
 
Kommunen måste hjälpa föräldrar att bli kärleksfullare mot sina barn och det är viktigt att inte ett 
enda barn känner sig oönskat. Genom ett långsiktigt arbete för en varierad barnomsorg och en hög 
kvalitet på förskolorna i Kungsbacka kommer föräldrar och barn att känna trygghet och frihet att 
själva forma sin vardag utan pekpinnar ifrån kommunen. I förskolan är det positivt med alternativa 
pedagogiska former och temaförskolor, exempelvis ”I ur och skurpedagogiken” som bygger på att 
förskolebarnen vistas ute i naturen där de med andra barn övar sina sinnen och grovmotorik. Detta 
skapar en gemenskap för barnen och ger dem en inbyggd känsla för hembygden och vår natur. 
 
Det finns en uppenbar koppling mellan personaltätheten och kvaliteten inom barnomsorgen. 
Därför måste barngrupperna i förskolan bli mindre. Flickor och pojkar är födda olika och det finns 
ingen anledning att kommunen skall försöka ändra på detta faktum genom att bedriva barnomsorg 
utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv. Kommunen skall inte längre uppfylla önskningarna hos 
en liten och verklighetsfrånvänd kulturelit som vurmar för en s.k. könsneutral förskola. 
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Nästan alla sexåringar går i förskoleklass, även kallad för nollan. Det finns studier som indikerar 
att de 95 procent av barnen som går denna förberedande skolform får ett försprång gentemot de 5 
procent av barnen som inte gör detta. På riksnivå verkar Sverigedemokraterna för att den i dag 
frivilliga förskoleklassen skall bli en obligatorisk del av grundskolan som därmed blir tioårig. 
Genom att erbjuda alla sexåringar behöriga lärare kan skolan fånga upp barnens behov och lust att 
lära på ett tidigt stadium och därigenom undvika senare problem med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Sverigedemokraterna anser att skolan har dubbla roller, dels kunskapsförmedling och dels att lära 
det uppväxande släktet att acceptera vårt gemensamma svenska kulturarv. I kulturarvet ingår det 
svenska folkets urgamla historia, kultur, traditioner, språk, religion, normer och värderingar. Vi 
anser att kulturarvet är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige. Utan 
normer och värderingar skulle exempelvis en enkel vardagssituation som hälsningsceremonin med 
handskakning, med nya bekantskaper, bli omöjlig att genomföra friktionsfritt.  
 
Det är viktigt att barn och ungdomar i Kungsbacka får ta del av den svenska värdegrunden och på 
detta sätt bygger vi Sveriges framtid på en stabil grund. Skolan har en roll som kulturbärare och 
skall aktivt värna om traditioner som luciafirande och skolavslutningar i kyrkan. Svenska språket 
är en förutsättning för att kunna bli en fri och självständig individ i Sverige och all undervisning, 
förutom studier i främmande språk, skall ske på svenska. Hemspråksundervisning ska på sikt 
avskaffas och tills vidare kan den ske utanför ordinarie skoltid. Skolan skall stå för jämlikhet 
mellan könen och kvinnoförtryckande plagg, som den heltäckande slöjan, hör inte hemma i 
skolan, oavsett om den bärs av personal eller elever. Medeltiden slutade för femhundra år sedan! 
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Dag Windefjord, lantbrukare, SD Kungsbacka 
 

Alltför länge har oansvariga kulturmarxistiska och flumliberala idéer om en normlös skola fått 
prägla den svenska skolan. Flumskolan har misslyckats helt och det behövs en sverigedemokratisk 
skolpolitik. Att skapa ordning och reda på skolorna i Kungsbacka är en fråga om politisk vilja och 
är helt frikopplad ifrån den kommunala ekonomin. Olika former av våld och hot, vandalisering, 
mobbning och sexuella trakasserier samt etniska och religiösa motsättningar mellan olika grupper 
har ökat och skall bekämpas. En jourskola borde inrättas i Kungsbacka för stökiga/mobbande 
elever som trots upprepade tillsägelser vägrar att upphöra med sitt helt oacceptabla beteende. 
 
Skolan skall uppmuntra till fysiska aktiviteter och det är viktigt att idrott och hälsa får ett större 
utrymme på våra skolor. Skolan skall erbjuda en god, varierad och näringsrik kost där den svenska 
husmanskosten skall stå i fokus. Självklart skall traditionella rätter som exempelvis ärtsoppa med 
fläskkött serveras på samtliga förskolor och grundskolor. Ritualslaktat kött, där djuren plågas av 
religiösa motiv, hör inte hemma i Kungsbacka. I förskolan är pedagogiska måltider en viktig del 
av verksamheten och därmed skall den vara kostnadsfri för personal som äter med förskolebarnen.  
 
Sverigedemokraterna vill bevara de små bygdeskolor som fortfarande finns kvar och anser att det 
är skandal att kommunen la ner Kyrkbyskolan i Onsala 2011. Nedläggningsbeslutet var ett dåligt 
beslut där kommunen hanterade föräldrar, barn och personal på ett respektlöst sätt. Det är ett 
slöseri med skattemedel att Kyrkbyskolan lades ner och trycket på de kvarvarande skolorna på 
Onsalahalvön har ökat. Den gamla barnsagan om ”katten på råttan, råttan på repet, repet på…” 
ger en bra bild av situationen med överfulla skolor på Onsalahalvön utan plats för alla barn efter 
nedläggningen. Sverigedemokraterna verkar för att öppna Kyrkbyskolan igen – för barnens skull. 
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5.3 Gymnasie & Vuxenutbildning 
 

 
 
Gymnasieskolan skall inte bara vara inriktad på att förbereda eleverna för högre studier utan skall 
också förbereda eleverna för arbetsmarknaden. För några årtionden sedan fanns det flera 
hundratusentals enklare heltidssysslor som den tekniska utvecklingen har rationaliserat bort. Dessa 
forna yrken krävde inga djupare förberedande studier men numera kräver allt fler arbetstillfällen 
utbildning. Här har kommunen, via förvaltningen för Gymansie & Vuxenutbildning, ett ansvar att 
samverka med näringslivet och den offentliga sektorn i att erbjuda relevanta utbildningar.  
 
Att tvinga alla elever att läsa kurser som ger högskolebehörighet är fel och är antagligen en viktig 
anledning varför många elever lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg. Gymnasieskolan borde 
erbjuda ännu fler möjligheter till relevanta yrkesutbildningar i branscher med rekryteringsbehov 
både i dag och i framtiden. Självklart skall även gymnasieskolan erbjuda gymnasieprogram med 
inriktning mot en dystrare arbetsmarknad, exempelvis olika konstnärliga gymnasieutbildningar. Å 
andra sidan är det viktigt att delvis anpassa kursutbudet till vår arbetsmarknad. Vuxenutbildning är 
viktigt för att matcha tillgång och efterfrågan mellan de arbetssökande och arbetsmarknaden. KY-
utbildningar är ett bra exempel på fungerande samarbete mellan skola och arbetslivet. 
 
Tråkigt nog har samhället problem med narkotika och Kungsbacka är inget undantag. Mycket av 
kampen för ett narkotikafritt Kungsbacka och Sverige förs på den politiska riksnivån, exempelvis 
hårdare straff för knarklangare och återinföra gränskontrollerna för att stoppa knarket vid gränsen. 
Det vi kan göra på lokal nivå är att arbeta med att påverka attityder bland gymnasieelever och här 
kan föredrag och utställningar om narkotikans skador vara exempel på vad kommunen kan göra. 
Sverigedemokraterna vill ha regelbundna, oförberedda och frivilliga drogtester av gymnasieelever.  
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5.4 Funktionsstöd 
 

 
SD vill införa bättre skyltning för att värna om de funktionshindrades rättigheter 

 
Kungsbacka kommun har många olika lagar att följa, som riksdagen instiftat, för att garantera att 
personer med funktionshinder skall kunna delta fullt ut i samhället. Kommunen skall på alla sätt 
skydda och hjälpa denna utsatta grupp. Vid planeringen av nya bostadsområden är det viktigt att 
kommunen beaktar de funktionshindrades situation. Trappor är en bra uppfinning men det är 
viktigt att rullstolsbundna skall kunna använda ramper. Att öppna dörrar kan vara en utmaning för 
personer med funktionsnedsättning och här kan elektriska dörröppnare vara ett bra alternativ. 
 
Det är viktigt att komma ihåg att de funktionshindrade är en heterogen grupp med många olika 
behov. Funktionsnedsättningen kan variera kraftigt mellan de olika individerna och grupperna 
med olika former av funktionsnedsättningar. En enkel sak kan vara att beakta att färgblinda skall 
kunna läsa kommunens alla dokument, även om det kan vara effektivt att använda färger för att 
markera på en instruktion eller karta. Genom att kommunens tjänstemän hela tiden ska beakta de 
funktionshindrades situation i sitt arbete kommer Kungsbacka att bli en bra kommun för samtliga 
kommuninvånare att leva i, oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. Olika 
fritidsanläggningar runt om i kommunen skall kunna nyttjas även av de funktionshindrade. 
 
Kungsbacka kommuns information och verksamhet skall vara tillgänglig för människor med olika 
funktionshinder. Genom utbildningar för våra medarbetare skall kommunen sprida mer kunskaper 
om funktionshinder och motverka fördomar om de funktionshindrade. Självklart skall kommunen 
följa lagarna som garanterar de funktionshindrade bostäder inom lagstadgad tid. Kommunen skall, 
i samarbete med näringslivet och andra myndigheter, erbjuda de funktionshindrade en meningsfull 
sysselsättning, utifrån den enskildes förutsättningar. Anhörigvårdare skall stödjas på alla sätt. 
Tyvärr har det framkommit att oärliga personer missbrukar systemet med anhörigvårdare vilket 
leder till mindre resurser för de verkligt behövande. Därför måste bättre kontrollrutiner införas. 
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5.5 Individ & Familjeomsorg 
 

 
 
Sverigedemokraterna betraktar familjen som samhällets mest grundläggande enhet. Välfungerande 
och harmoniska familjer erbjuder de bästa förutsättningarna för att barnen i vuxen ålder skall bli 
välfungerande samhällsmedborgare. Den naturliga familjen består av mamma, pappa och barn och 
denna konstellation har de bästa förutsättningarna att ge samtliga familjemedlemmar ett rikt och 
välbalanserat liv. Tyvärr är kärnfamiljen under attack från många olika håll, inte minst från 
diverse obalanserade kulturpersonligheter och skandaltidningar som glamoriserar otrohet och en 
promiskuös livsstil och ofta angriper kärnfamiljen. För att minska antalet skilsmässor och kunna 
hjälpa familjer i olika krissituationer är det viktigt att kommunen erbjuder familjerådgivning. 
 
Tyvärr gör olika omständigheter att många i Kungsbacka lever som ensamstående föräldrar med 
barn. Vi respekterar allas livsval och vi är beredda att se till att ensamstående föräldrar, vid behov, 
får mer stöttning av kommunen. Delade familjer med minderåriga barn innebär krav på 
föräldrarna och ofta medför detta också en prekär ekonomisk situation för ensamstående familjer. 
Det finns en större risk för att ensamma personer, oavsett om de har barn eller inte, behöver 
ekonomisk assistans i form av försörjningsstöd, det som tidigare kallades för socialbidrag.  
 
Det är ett misslyckande att antalet aborter är otäckt högt. Kommunen måste göra sitt yttersta för att 
minska antalet aborter i Kungsbacka, särskilt tonårsaborterna. Genom att upplysa ungdomar om 
preventivmedelsanvändning och betona vikten av ansvarsfulla och stabila kärleksrelationer kan 
kommunen minska de höga aborttalen. En handlingsplan för att minska antalet aborter skall tas 
fram. Kampanjer om farorna med oskyddade sexuella kontakter, som ofta leder till könssjukdomar 
och oplanerade graviditeter, ska genomföras med ungdomar som målgrupp.  
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Kungsbacka Resecentrum upplevs av många som en otrygg plats under kvällar och helger 

 
Förvaltningen för Individ och Familjeomsorg ska ha kompetens för att möta den enskilde på ett 
professionellt sätt om ett hjälpbehov skulle uppstå. Respekt och empati skall prägla kontakterna 
med hjälpsökande. Personer som behöver akut hjälp skall ha rätt att träffa en socialarbetare senast 
nästa arbetsdag. Försörjningsstöd ska ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Stödet skall 
kopplas till krav att den hjälpsökande aktivt ska medverka till att komma ur sin problemsituation. 
 
Personer som begår sexuella övergrepp på barn i Kungsbacka skall på alla sätt stoppas. Å andra 
sidan är det viktigt att kommunens tjänstemän inte är övernitiska och därmed begår övergrepp mot 
hederliga familjer, som inte alls begår några övergrepp mot sina barn. Det är viktigt att hitta en 
rimlig kompromiss mellan enskildas vuxnas rättigheter och vikten att skydda barn mot övergrepp 
inom familjen. Incest och barnmisshandel måste beivra bättre. Ett halländskt barnhus där drabbade 
barn, som varit utsatta för våld och sexuella övergrepp, kan träffa berörda myndigheter i en 
barnanpassad miljö är en bra idé.  
 
Kungsbacka är en relativt rik kommun och det är viktigt att kommunen hjälper personer som 
hamnat i ett missbruk. Dessutom medför ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika enorma 
kostnader för kommunen. Om kommunen, genom att erbjuda snabb och kompetent hjälp, kan 
bryta ett missbruk kan stora summor sparas och missbrukaren kan få ett värdigt liv utan droger. 
Behandlingshem, i egen regi eller genom att köpa platser hos externa behandlingshem, medför 
stora kostnader men det är en kostnad som måste tas av kommunen. Många missbrukare har en 
dubbeldiagnostik med både missbruksproblematik och en psykisk sjukdom. Alltför ofta hamnar 
dessa människor gå gatan och lever i misär. I Kungsbacka skall alla invånare ha tak över huvudet. 
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Tyvärr har den oansvariga massinvandringspolitiken medfört stora utmaningar på socialtjänsterna 
runt om i Sverige. Tack vare att Kungsbacka under många år inte tog emot s.k. flyktingar är detta 
onödiga och importerade problem i sin linda i vår kommun. Å andra sidan tar kommunen, trots 
den pressade bostadssituationen, sedan några år emot s.k. flyktingar och problemen ökar med s.k. 
flyktingar som lever hela livet på svenska bidrag.9 Bästa metoden för att undvika att andelen 
utlandsfödda socialbidragstagare ökar är att genomföra en sverigedemokratisk flykting- och 
invandringspolitik på nationell nivå. Nästbäst är att implementera vår politik på lokal nivå och inte 
delta i vansinnesprojektet, genom att kommunen vägrar att teckna avtal med Migrationsverket. 
 

Flyktingmottagandet innebär inte bara stora socialbidragskostnader för Kungsbacka utan medför 
dessutom ökad brottslighet, segregation och kulturkrockar. För att öka transparensen i den förda 
politiken vill vi att kommunen årligen skall upprätta ett mångkulturellt bokslut, där följderna för 
kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyses. I görligaste mån skall socialarbetarna 
endast erbjuda assistans på svenska språket för att i alla fall spara in på de hutlösa tolkkostnaderna. 
Alltför ofta kan bidragsberoende s.k. flyktingar, efter många års SFI-undervisning, förstå svenska 
men kulturberikarna låtsas att de inte förstår svenska för att slippa kraven på egenförsörjning. I 
princip allt som rör svensk flyktingpolitik har ett stort element av bluff och rackarspel men det är 
extra upprörande när s.k. flyktingar försöker få pengar för att kunna åka till sina hemländer, som 
de under asylprocessen sa att de flydde från, på semester. Sådana semesterbidrag skall inte utgå. 
 

Enligt en rapport från den borgerliga tankesmedjan Timbro fick 12 procent av de utrikes födda 
socialbidrag jämfört med 2 procent för hela befolkningen. Enligt samma rapport hade 76 procent 
av de inrikes födda ett arbete och 62 procent av de utrikes födda ett arbete.10 Enligt en rapport från 
Svenskt Näringsliv hade 28 procent av de somaliska invandrarna ett arbete år 2007.11 Kombinerat 
med högre krav på att s.k. flyktingar skall anpassa sig till det svenska samhället vill vi stimulera 
till frivillig återvandring. Sverigedemokraterna är övertygade om att många invandrare vill 
återvända till sina hemländer och därför ska kommunen erbjuda ett kommunalt 
återvandringsbidrag. Vi vill därför inrätta en återvandringsombudsman som skall anställas på 
förvaltningen för Individ och Familjeomsorg. Denna nya tjänst skulle lösa många problem och 
vara självfinansierad, troligen skulle kommunen spara stora summor i minskade bidragskostnader.  
 

Vårt ungdomsförbund SDU hade en intressant idé där de ansökte om 100 000 kr i bidrag från 
Migrationsverket för att underlätta återvandring i projektet: Borta bra men hemma bäst”. 12 SDU:s 
tänkta projekt vore en bra förebild för att få ner bidragsberoendet bland s.k. flyktingar i vår 
kommun. Utrikes födda som levt länge på socialbidrag skulle besökas av SDU och informeras på 
olika språk om fördelarna med att återvandra till sina hemländer istället för att leva i utanförskap 
på bidrag. SDU:s idé bör omarbetas för att passa Kungsbackas unika förutsättningar. Det är viktigt 
att kommunen inte blir lurad två gånger, först av falska flyktingar som drar en osann snyftvals för 
att få asyl och att sedan samma filurer tar emot ett återvandringsbidrag för att "återvandra" i två 
månader för att sedan dyka upp som gubben i lådan nere på socialkontoret i Kungsbacka. En utväg 
är att delutbetala återvandringsbidraget under en flerårsperiod för att värna om skattemedlen. 

                                                 
9 http://www.dn.se/nyheter/sverige/utrikesfodda-har-blivit-storsta--gruppen-fattiga  
10 http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668192.pdf  
11 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00020/Arbetsmarknad_och_in_20876a.pdf  
12 http://sdu.nu/2012/03/01/borta-bra-men-hemma-bast-sdu-ansoker-om-bidrag-fran-migrationsverket-for-att-underlatta-atervandring/  
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5.6 Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 
Stadshuset – härifrån styrs verksamheten 

 
Sverigedemokraterna betraktar Kommunstyrelsens förvaltning som spindeln i nätet i kommunens 
organisation. Med tanke på att kommunen är en stor organisation är detta ett stort ansvar med ett 
antal delvis motstridiga mål. Dessa mål är, bland annat, att å ena sidan leverera en god service 
med hög kvalitet, men att å andra sidan hålla kommunalskatten på en låg nivå. Tyvärr finns det 
lättsinniga populistiska politiker med ett budskap om ”allt åt alla” och räcker inte resurserna är det 
bara att höja skatten. Problemet med det resonemanget är verkligheten – stat och kommun kan 
endast tillhandahålla resurser genom omfördelning via skattsedeln. Kommunen vore ingenting 
utan driftiga och arbetsamma medborgare att beskatta. Om kommunen höjer skatten orimligt 
mycket kommer driftiga personer att rösta med fötterna och flytta till kommuner med lägre skatt.  
 
Allt välstånd vilar på arbete och utan hårt arbetande medborgare finns det inga resurser till viktiga 
välfärdssatsningar som skolor, vägar och äldreboenden etc. Detta betyder inte att medarbetare i 
den offentliga sektorn är oviktiga, tvärtom, men vi menar att det gäller att vara rädd om företag 
och driftiga entreprenörer och att kommunen skall sträva efter att bli en företagsvänlig kommun. 
 
Det är uppenbart att en kommun inte kan göra samtliga invånare 100 procent nöjda. Därför är det 
bättre med realistiska målsättningar där man utgår ifrån den krassa verkligheten. Ett viktigt mål för 
kommunstyrelsen är att öka kommuninvånarnas delaktighet i den demokratiska beslutsprocessen. 
Sverigedemokraterna vill ha fler folkomröstningar och bjuda in vanligt folk till beslutsrummen här 
i Kungsbacka. Det är besvärligt att hantera alla motstridiga viljor inför en fråga men oftast 
accepterar folket majoritetens beslut om minoriteten upplever att makthavarna lyssnar på dem. 
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5.7 Kultur & Turism 
 

 
Kulturhuset Fyren är en viktig del i vår kommuns kulturliv 

 
Sverigedemokraterna vill slå vakt om den rika nordhalländska och svenska kulturen som har djupa 
historiska värden och som ska bevaras till framtida generationer. Detta innebär inte att SD avvisar 
alla moderna kulturyttringar som ibland kan fylla en kulturell funktion. Å andra sidan har bisarra 
kulturyttringar som exempelvis teaterföreställningar av det radikalfeministiska SCUM-manifestet 
inga konstnärliga kvaliteter och skall inte få en enda skattekrona i kommunalt stöd. Det kan inte 
ligga i skattebetalarnas intresse att finansiera en mansfientlig teaterföreställning. 13 I denna hatiska 
teaterföreställning förespråkas dödandet av alla män. Det är inte förbjudet att lida av dålig smak, 
men samhället skall inte finansiera kulturmarxistisk ”kultur” som gör sig bättre nere i kloakerna. 
 
Vi anser att museer och bibliotek har en nyckelroll i det kulturarvsfrämjande arbetet. Kungsbacka 
kommun har också ett ansvar vid officiella högtider, exempelvis vid nationaldagsfirandet. Ofta är 
det eldsjälar som är drivande i verksamheter som försöker bevara det lokala kulturella arvet. Dessa 
kulturvårdande föreningar skall även i fortsättningen få anslag ifrån kommunen för att kunna 
bevara, främja och helst vidareutveckla det svenska och lokala kulturarvet. Kommunens satsning 
på kulturhuset Fyren som kulturens centralpunkt i Kungsbacka är något vi vill bygga vidare på. 
 
Sverigedemokraterna stödjer helhjärtat kommunens engagemang i Tjolöholms slott, Äskhults by 
och Naturum etc. Vi vill gärna ha ännu fler turister till Kungsbacka och här kan kommunens 
kulturella engagemang hjälpa turistnäringen. Konserter och barnaktiviteter är viktiga. Den 
kommunala kulturskolan med undervisning i sång, musik, dans, konst och teater skall utvecklas. 
Vi vill att skolornas idrottsundervisning skall premiera gammeldans i de fall dans förekommer. 
Genom att utsätta en större del av kulturlivet för marknadsekonomiska drivkrafter ökar folkets 
inflytande över kulturlivet i Kungsbacka samtidigt som vi värnar om skattebetalarnas pengar. 

                                                 
13 http://www.dn.se/kultur-noje/scenrecensioner/scummanifestet-pa-turteatern 
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Sverigedemokraterna vill gärna ha många fler turister till Kungsbacka och vi vill att kommunen, 
skall hjälpa och stödja turistnäringen. Sedan gammalt finns det ett behov av fler campingplatser 
och de redan existerande anläggningarna blir oftast fort överfulla. Vår tanke är kommunen skall 
tillsätta en utredning som skall ta ett helhetsgrepp och titta på lämpliga platser där det borde finnas 
underlag för nya campinganläggningar, exempelvis i trakterna runt Åsa. Vi kan tänka oss att 
kommunen i vissa lägen gå in, helt eller delvis, som ägare i nya campingplatser. Det bästa är om 
det privata näringslivet startar dessa nya campingplatser med vi är inte främmande för tanken att 
eventuellt driva något i kommunal regi om man bara kan få verksamheten att gå med vinst. Efter 
ett tag kan kanske kommunen sälja ett sådant bolag till ett privat företag? Vidare är det viktigt att 
kommunen inte förstör för privatägda campingplatser genom konstlat låga priser om det blir 
aktuellt. Fast huvudspåret är att driftiga entreprenörer skall äga dessa framtida campingplatser. 
 
Campingplatser genererar arbete samt ger en ekonomisk vitamininjektion för allehanda företag 
som sysslar med allt ifrån glassförsäljning till båtuthyrning etc. De arbetstillfällen som nya 
campingplatser med kringverksamhet ger är visserligen säsongsrelaterad men även den är viktig 
för att öka antalet arbetstillfällen, inte minst för våra ungdomar. Det vore bra om fler turister 
stannade i vår vackra bygd och inte bara passerade vår kommun på genomresa via E6:an.  
 
Många utländska turister ifrån andra länder som Tyskland, Italien och Holland tycker om att resa 
till svenska campingplatser och njuta av den storslagna naturen. Detta med fler campinggäster till 
Kungsbacka är, enligt oss, något av en missad möjlighet som bara tycks rinna mellan fingrarna 
under en massa år. En gång i tiden åkte folk långväga till exempelvis Särö och Åsa. Varför inte 
satsa på en ny glansperiod med fler övernattande turister i vår fina kommun, genom fler 
campingplatser? Både svenska och utländska turister kan uppleva Kungsbacka som en tryggare 
plats att övernatta på än i Göteborg, som tyvärr har problem med kriminalitet som kan avskräcka 
en del turister ifrån övernattningar. Vi har också riktigt fina stränder som kan locka badsugna. 
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5.8 Miljö & Hälsoskydd 
 

 
Smarholmen 

 
Det är tyvärr uppenbart att vår gemensamma miljö är i kris och att vi människor lever över våra 
tillgångar. Miljön försämras hela tiden och detta kan sluta med en ekologisk katastrof, vars skador 
inte kommer att gå att reparera. Under jordens långa geologiska historia har det varit fem stora 
massdöende, då hela grupper av organismer dött ut under en ganska kort tidsrymd. Det senaste 
massdöendet inträffade när bland annat dinosaurierna dog ut för ca 65 miljoner år sedan. Allt tyder 
på att vi just nu lever mitt i det sjätte stora massdöendet, sett med geologiska glasögon, där 
människan är direkt eller indirekt ansvarig för utrotandet av många olika djur och växter.  
 
I ljuset av detta måste vi ställa om vår livsföring radikalt och komma i balans med naturen igen. 
Omsorg om allt levande omkring oss och kretsloppstänkande måste prägla politiken på både lokal 
och nationell nivå. Kungsbacka kommun har ett ansvar för omställningen till kretsloppssamhället 
och ett stort engagemang för miljön skall genomsyra all kommunal verksamhet. Ett exempel är att 
kommunen skall sträva efter att köpa in närproducerade och ekologiskt producerade livsmedel. 
Dessutom är lokalt producerade livsmedel ofta både godare och med högre kvalitet än produkter 
som fraktats långa sträckor via flygplan eller lastbil. Kommunen är en stor och viktig aktör och vi 
kan påverka genom att använda vår konsumentmakt för att gynna miljön. 
 
Natursköna naturområden och parker är en enorm tillgång för Kungsbacka och kan beskrivas som 
kommunens gröna lungor. Det är viktigt att kommunen skyddar viktiga miljöer som exempelvis 
stränder och andra viktiga nyckelbiotoper. Genom ett gott samarbete med markägare kan ängs- 
och hagmarker bevaras. Att bevara åkermarken är en ödesfråga för Kungsbacka och vi vill ge 
åkermarken samma skydd som strandskyddet. Kommunen har ett ansvar för att skydda både 
husdjur och lantbruksdjur från onödigt lidande. Alla former av djurplågeri skall bekämpas. 
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5.9 Plan & Bygg 
 

 
 
Det är ingen hemlighet att Kungsbacka sedan många år växer befolkningsmässigt och att allt fler 
bostäder byggs. I genomsnitt byggs det årligen 500 nya bostäder och just nu finns det ca 30 000 
hushåll i kommunen. Det är trevligt att många svenskar vill flytta till Kungsbacka men det ställer 
också stora krav på kommunen. Det är viktigt att hålla nybyggnationen på en rimlig nivå för att 
kommunen skall hinna bygga ut förskolor, skolor och äldreboenden i den takt som behövs. Ännu 
en aspekt är att kommunen måste beakta risken för överproduktion av alltför dyra bostadsrätter 
och villor, med andra ord risken för en eventuell bostadsbubbla. Som bekant räcker det inte med 
efterfrågan på bostäder, utan det måste också finnas ekonomiska muskler hos hushållen för att 
kunna parera eventuella räntehöjningar och vikande konjunktur. Sverige är ett litet exportberoende 
land med höga skatter på företag vilket medför risker för företagsflytt till lågkostnadsländer. 
 
Sverigedemokraterna vill ha småskaliga, trygga, traditionella och familjevänliga samhällsmiljöer i 
Kungsbacka. I samhällsplaneringen skall det alltid finnas ett brottsförebyggande perspektiv med 
fokus på att åstadkomma trygghet. Läskiga och mörka gångtunnlar skall helst inte byggas om man 
istället kan ha en trevlig gång- och cykelbro. Befintliga miljöer som riskerar att skapa en känsla av 
otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet måste förändras. Ett konkret exempel på detta 
är gångtunneln nära Kungsbacka Resecentrum där vi vill sätta upp säkerhetskameror för att 
motverka klotter, vandalisering, rån och våldsbrott. Det finns inget självändamål med att sätta upp 
säkerhetskameror överallt men i utsatta miljöer kan det vara enda lösningen. Tyvärr finns det både 
narkotikahandel och olaglig försäljning av alkohol till minderåriga i Kungsbacka och kommunen 
måste försvåra all brottslig verksamhet genom en medveten samhällsplanering. 
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Grönområden skall vara en självklar del av samtliga bostadsområden i Kungsbacka. En kortsiktig 
profithunger, med en hänsynslös rovdrift på naturen, får aldrig tillåtas styra bostadspolitiken. SD 
anser att idrottsområdet runt Tingbergsvallen måste bevaras till framtida generationer och avvisar 
alla tankar på rivning för att uppföra bostäder där. En stad består inte bara av bostäder utan det är 
viktigt att bevara gamla miljöer och grönområden, speciellt i Kungsbacka stad. Tråkigt nog har 
affärerna i innerstaden problem med vikande försäljning och fallande lönsamhet. Nya köpcentrum 
i Kungsbacka stads utkanter bör inte få uppföras, för att skydda innerstadshandeln och turismen. 
 
På grund av oansvariga politiker, som öppnat gränserna på vid gavel för allsköns skumraskfigurer, 
har utländska ligor som ägnar sig åt offentligt tiggeri ökat och detta skall bort ifrån Kungsbacka. 
Det är uppenbart att tiggeri ofta är en osnygg och ljusskygg verksamhet som skrämmer bort både 
vanliga Kungsbackabor och köpsugna turister från innerstaden. Tiggeri skall beivras av 
kommunen. En viktig faktor för invånarnas trivselkänsla är den offentliga konsten som skall lyfta 
fram det halländska och svenska kulturarvet. Vi motsätter oss legala klotterplank i Kungsbacka 
och anser att alla former av klotter och skadegörelse skall polisanmälas av kommunen. 
 
Buller och tung trafik är ett gissel för många och här kan kommunen göra en insats genom att 
bygga fler bullerplank. I mån av plats kan det vara en väldigt effektiv åtgärd att uppföra jordvallar 
för att bekämpa trafikbuller. Genom planterandet av spridda buskar och träd på gräsbevuxna 
jordvallar kan den vackra naturen lyftas fram, samtidigt som hotade ängsblommor kan erbjudas en 
fristad. Många ängsmiljöer har försvunnit och genom att inte klippa gräset utmed bullerdämpande 
jordvallar förrän efter midsommar gynnas sällsynta och skyddsvärda ängsblommor. Eftersom de 
flesta ängsblommor föredrar näringsfattig jord måste det slagna gräset tas bort från jordvallarna. 
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Kungsbacka har många gånger problem med eftersatt underhåll av våra vägar 

 
Kungsbacka har problem med eftersatt underhåll av kommunens gatu- och vägnät. Det finns ett 
ömsesidigt beroende mellan landsbygden och tätorterna och bra vägar är viktiga för näringslivet. I 
vissa områden i Kungsbacka, särskilt i de södra och östra delarna, är vägarna i ett miserabelt skick 
med fler hål i gatorna än i en stor schweizerost. Sverigedemokraterna motsätter sig alla höjningar 
av parkeringsbiljetter utöver de normala prishöjningarna i takt med den normala inflationen. Bilen 
är livsnödvändig för många familjer och det är orealistiskt att tänka oss en helt bilfri miljö även 
om det vore bra om fler ställde bilen ibland. Vi anser att det är bättre att kommunen använder 
morot istället för piska för att få ner biltrafiken. Genom att kommunen fortsätter att satsa på cykel- 
och gångvägar i hela Kungsbacka gynnas både miljön och trafiksäkerheten. För att underlätta för 
samåkning för arbetspendlare bör pendelparkeringarna byggas ut och få en ansiktslyftning för att 
fräscha upp parkeringsmiljön och förebygga bilinbrott genom bättre belysning etc. 
 
En utbyggd kollektivtrafik är viktig för att stimulera ekonomin och gynna miljön. Pendeltåg eller 
stadsbana är ett bra sätt att förflytta människor kollektivt. Med begreppet stadsbana menas att 
endast lokal kollektivtrafik trafikerar spåren. Problemet är att det är trängsel på spåren och det är 
inte det lättaste att få plats. En utväg är att bygga två nya spår, bredvid de två som redan finns, 
mellan Kungsbacka och Göteborg. Ännu ett alternativ är att bygga pendeltåg/stadsbana utmed väg 
158 (även kallad Säröleden) med stopp i Bolsheden, Kullaviksmotet, Särömotet och Vallda 
trekant. Problemet är anslutningen till Kungsbacka Resecentrum, antingen en tunnel under 
Kungsgatan eller kanske ha spåren i en halvcirkel runt staden och anslutning via Hede 
pendeltågsstation. Sverigedemokraterna skulle välkomna pendeltåg utmed väg 158, den 
springande punkten är finansieringen där staten måste bära den största bördan.  
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5.10 Service 
 

 
Fjärås Bräcka 

 
Sverigedemokraterna anser att kommunen slösar bort stora summor i diverse vräkiga skrytbyggen 
där befintliga investeringar slösas bort. Rivningarna av skolbyggnader på Alléskolan är en skandal 
enligt oss. Ännu ett exempel är planerna att bygga ut de administrativa lokalerna vid stadshuset, 
norr om den nuvarande byggnaden med ca 5.500 m² samt parkeringshus för 620 platser m.m. 
Utbyggnaden kommer att kosta minst 225 miljoner kr. Utöver denna kostnad tillkommer 
infrastruktur, vägar, upprustning av parkmiljön med mera, med en i dagsläget okänd kostnad. 
Inflationen gör att den totala kostnaden uppskattas till någonstans runt 350 miljoner kr.  
 
De 350 miljoner som de styrande vill lägga på en utbyggnad av kommunens administrativa lokaler 
kommer att göra stor skillnad om de tillförs välfärden, som skola och omsorg, under de närmaste 
åren. Idag har kommunen lokaler för förvaltningsledning och gemensamma stödfunktioner på 
15.000 m². Där arbetar idag ca 500 i administrationen och varje anställd har 30 m² kontorsyta. En 
bra skola för våra barn är mycket viktigare än att stadshuset blir vräkigt och påkostat.  
 
För övrigt kan Sverigedemokraterna konstatera att när våra kommunfullmäktigeledamöter besökt 
stadshuset på eftermiddagarna är många tjänsterum nedsläckta och aktiviteten verkar låg. En 
relevant fråga, för de styrande partierna, borde vara om hela arbetstiden utnyttjas av tjänstemännen 
i stadshuset? Kan det finnas en dold övertalighet bland tjänstemännen som maskeras bakom en 
slapp arbetsdisciplin och obefintlig arbetsgivarkontroll? Det är viktigt att värna om skattemedlen 
och se till att använda befintliga resurser innan kommunen drar på sig spenderbyxorna och bygger 
ut stadshuset. En objektiv genomgång av kommunens pågående och framtida byggprojekt bör 
genomföras med tanke på faran för en vikande konjunktur samt en stigande inflation och ränta. 
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5.11 Teknik 
 

 
Klovstens återvinningscentral 

 
Tråkigt nog har människans intag av mediciner lett till att rester av läkemedel har hittats i sjö- och 
havslevande organismer. En undersökning vid Umeå universitet visade att hos 70 undersökta 
abborrar hittades rester av 23 olika mediciner. Bland annat hittades rester av antidepressiva 
mediciner, antibiotika samt diabetesmedicin. Även om halterna inte skall vara skadliga för 
människor är undersökningen minst sagt alarmerande. Därför vill Sverigedemokraterna att VA-
avdelningen på Teknikförvaltningen genomför en kortare förstudie av nya metoder för att få bort 
läkemedelsrester i avloppsvattnet. Ett sätt att vara mera kostnadseffektiv kan vara att kommunen 
eller seriösa privata företag, helt eller delvis, säljer det upphettade och förångade avloppsvattnet 
som fjärrvärme till hushåll och industrier i vår kommun. 
 
I vår vision om ett framtida kretsloppssamhälle är det viktigt att avloppsvattnet renas bättre. 
Alltför länge har utsläpp av miljögifter och hälsofarliga ämnen skett, ett konkret exempel är att 
2011 konstaterade Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningens inspektörer att badvattnet i Kyviken, 
Kullavik var otjänligt att bada i på grund av en stor mängd e-colibakterier. Självklart skall man 
kunna bada i havet utan att riskera vare sig hälsan eller aptiten och kommunen måste snarast 
möjligt åtgärda detta. Vår bedömning är att kommunen borde kunna förbättra situationen relativt 
snabbt och utan alltför stora kostnader. Det är viktigt att både värna vattenkvaliteten i hela 
Kungsbacka och att vara kostnadseffektiv i kommunens olika åtgärder för att förbättra havsmiljön. 
Sverigedemokraterna värnar om miljön och vill ha en hårdare kontroll på när spridning av rötslam 
får ske. Bra vore om man kunde förbjuda spridningen av rötslam i direkt närhet till vattendrag. 
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5.12 Äldreomsorg 
 

 
 
Sverigedemokraterna anser att ett samhälle som inte tar hand om sina äldre gått i moralisk konkurs 
och här får vi aldrig hamna. Alltför länge har många äldre, särskilt änkor och änkemän, på ålderns 
höst blivit isolerade på grund av platsbrist på äldreboende. Samtliga äldre i Kungsbacka skall 
kunna åldras med värdighet och kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. När den äldre får svårt 
att klara sig själv skall kommunen erbjuda hjälp för att tillgodose vård- och omsorgsbehovet. Det 
är viktigt att samtliga äldre har rätt att välja själva om de önskar bo kvar hemma, med hjälp av 
hemtjänst, eller om de hellre vill bo på ett trygghets- eller äldreboende. För personer över 85 år 
bör biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende tas bort. Det är viktigt att alla 
äldreboenden håller hög personaltäthet för att kunna ge äldre en bra äldreomsorg med hög kvalitet. 
 
Andelen äldre kommer att öka dramatiskt i Kungsbacka de närmaste tio-femton åren och därför 
bör fler trygghets- och äldreboenden byggas. SD är positiva till valfrihet och privatdrivna vårdhem 
men bara under förutsättning att högt ställda kvalitetskrav uppfylls. Det är helt otänkbart att tillåta 
en rovdrift, utförd av oseriösa privata företag inom äldrevården, som gör sina vinster på de äldres 
bekostnad. Vi välkomnar kommunens satsningar på en bra mat inom äldrevården. Ofta är måltider 
dagens höjdpunkter för många äldre som kanske är sjuka och sängliggande. 
 
Sverigedemokraterna vill att det skall bli lättare för pensionärer att få kontakt med kommunen för 
att få svar på sina frågor eller kunna lämna synpunkter på hur äldreomsorgen skall bli bättre. Vi 
vill därför att kommunen skall inrätta en äldreombudsman som även skall ha löpande kontakt med 
förvaltningen för äldreomsorg. En äldreombudsman är i första hand till för de äldre och deras 
anhöriga. Allmänheten skall kunna vända sig till äldreombudsmannen för eventuella frågor eller 
synpunkter. En äldreombudsman kan tillgodose delar av behoven hos pensionärer i Kungsbacka 
som, av olika anledningar, har svårt att få svar på sina frågor och göra sina röster hörda. 
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Ett utbrett problem bland äldre är fallskador som orsakar mänskligt lidande och höga kostnader för 
både Kungsbacka och region Halland. För att motverka fallskador skall alla över 75 år erbjudas ett 
kostnadsfritt hembesök där kommunen ger råd och tips om hur man kan minimera risken för olika 
fallolyckor. Vid hembesöket bör även kommunen, om den äldre önskar detta, föreslå förbättringar 
av bostaden för att förhindra fallolyckor. Detta kan exempelvis röra sig om att ta bort trösklar eller 
installera halkmattor i badrummet. Kommunen bör anställa hantverkare, eller lägga ut arbetet på 
entreprenad, för att implementera de föreslagna förbättringarna mot halkolyckor i de äldres hem. 
 
Vårdhundsverksamheten borde byggas ut till samtliga äldreboenden som ska erbjuda ett besök per 
vecka av en vårdhund samt vårdhundförare. Vårdhunden skall besöka varje äldreboende under 
några timmar där de äldre som önskar detta kan klappa, borsta och leka med hunden etc. Det är 
viktigt att vårdhundsbesöken planeras noga och med hänsyn till eventuella pälsdjursallergiker hos 
äldreomsorgens medarbetare och de som bor på äldreboendena. Mycket vård av de äldre ges av 
anhöriga som ofta själva är sjuka och skröpliga. Kommunen skall stödja alla anhörigvårdare. Det 
är viktigt att eventuella bedragare inte ska kunna utnyttja systemet med anhörigvård ostraffat. 
 
Det är viktigt att de pensionärer som har en god hälsa får en möjlighet till en aktiv och meningsfull 
ålderdom. En viss del av detta bör ske i ett samarbete mellan kommunen och olika föreningar för 
de äldre. Kommunen skall ge stöd åt föreningar som arrangerar verksamheter för äldre. SD vill ge 
fria resor för personer över 65 år mellan kl 9 och 15 på vardagar. Därmed sparar kommunen pengar på 
färdtjänst och det ger också en bättre hälsa för de äldre genom ett aktivare liv. Självklart kostar 
reformen en del men många bussar går tomma mellan kl 9 och 15 på vardagarna.  
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5.13 Övriga nämnder 
 
Sverigedemokraterna har inga planer på större förändringar vad avser övriga nämnder. 
 

5.14 Kommunala bolag 
 

 
Tjolöholms slott. Foto: Wikipedia 

 
Det kommunala bostadsbolaget Eksta är, enligt oss, ett föredöme i sitt miljöarbete. Vi anser att 
Eksta skall fortsätta på den inslagna vägen med en aktiv miljöprofil. Satsningarna på biobränslen 
runt om i kommunen har varit lyckade och detta gäller särskilt i Fjärås. Solenergi är också en 
spännande framtidssatsning utav Eksta. Energieffektivt byggande måste balanseras mot kraven på 
ett aktivt arbete för att förebygga uppkomsten av allergier p.g.a. alltför täta hus med otillräcklig 
ventilation. Det gäller att Eksta håller en rimlig balans mellan nytänkande och traditionella 
byggmetoder samtidigt som kostnaderna för nyproduktion inte kan tillåtas stiga alltför mycket. 
 
Kungsbacka Innerstads AB ägs delvis av kommunen och bolagets syfte är att utveckla och förvalta 
innerstaden i Kungsbacka stad. Det finns en risk att innerstadens affärer tappar marknadsandelar 
till olika köpcentrum i stadens utkant. Därför bör ännu fler köpcentrum i Kungsbacka stads 
utkanter helst inte få uppföras, för att skydda innerstadshandeln och turismen. Torghandeln på 
Kungsbacka Torg bör utvecklas och här bör kommunen föra en dialog med handlarna och lyssna 
på deras önskemål. Kundundersökningar är också viktiga för att kunna utveckla innerstaden. 
 
Tjolöholms slott är juvelen i Kungsbackas krona och det är glädjande att satsningarna på 
evenemang som skördefesten och julmarknaden slagit väl in. Kommunen ska slå vakt om det goda 
rykte som slottet har, att vårda varumärket Tjolöholms slott. Bara tanken att förvandla åkermarken 
vid Tjolöholm till en golfbana vore en styggelse för oss. Sverigedemokraterna vill gärna utveckla 
Tjolöholms slott, men det är viktigt att kommunen inte är alltför våghalsig i eventuella satsningar.  
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6. Några avslutande tankar 
 

 
 

6.1 Plus och minus måste gå ihop i kommunens budget 
 

Sverigedemokraterna är inget populistparti utan ett parti som vill ta ansvar. Om vi lägger ett 
förslag så skall det vara ett realistiskt förslag och inget luftslott. När man som politiker träffar 
pensionärer vill de ha mera pengar till äldreomsorgen. Föräldrar vill ha mera resurser till skolan. 
Ungdomar vill att det byggs fler hyreslägenheter. Idrottsklubbar vill ha fler idrottshallar. Kulturen 
vill anordna kulturfestivaler med mera och självklart kostar allt detta pengar. Frågar man de 
kommunanställda vill de ha rejält höjda löner samt fler heltidstjänster. Alla dessa önskemål skulle 
innebära chockhöjda skatter och det är inget alternativ enligt oss. När man frågar folk om de vill 
ha höjda skatter brukar svaret bli: ”Nej tack, aldrig i livet. Skatterna är redan höga”  
 

Sverige har världens högsta skatter och vanligt folk klarar inte några skattehöjningar. Vill vi ha 
mer välfärd måste det ske genom ekonomisk tillväxt, effektiviseringar inom kommunen eller 
omprioriteringar av kommunbudgeten. Vi måste vara rädda om de kommunala skattemedlen. 
Skatter skall gå till välfärden och inte till flumprojekt. Kungsbacka och Sverige behöver 
sänkta skatter och därför måste vi tyvärr prioritera i kommunens budget. SD tycker att det är 
viktigare med välskötta äldreboenden och skolor istället för flyktingförläggningar och mångkultur. 
 

När kommunen anordnade utbildning för nyvalda politiker, våren 2011, sa kommunalrådet Per 
Ödman (M) något i stil med: ”Plus och minus måste gå ihop. Att vi skulle driva kommunens 
budget med underskott finns inte ens på kartan”. Det finns en hel del som skiljer oss politiskt från 
Moderaterna men Per Ödman (M) inger förtroende på denna punkt – vikten av budgetdisciplin och 
en god kommunal ekonomi. Vi förstår att det inte är så lätt alla gånger att göra medborgarna i 
Kungsbacka nöjda. De som styr i en kommun måste ibland peka med hela handen och se till 
helhetsbilden istället för alla lokala opinioner och särintressen. SD vill inte ställa till med problem 
bara för sakens skull utan vi vill driva våra väljares frågor – varken mer eller mindre. 
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6.2 Vi är här för att stanna i svensk politik 
 

 
 
 
Det sägs att de enda som kan stoppa Sverigedemokraterna är vi själva. Ända sedan partiet bildades 
1988 har våra politiska motståndare letat efter den magiska silverkulan som ska stoppa oss men 
ingenting har hjälpt. Det spelar ingen roll hur många sjaskiga smutskastningskampanjer liberala 
och kulturmarxistiska journalister kör mot oss. Ni kan bjuda in stenkastarvänsterns putsade fasad, 
dess mediala flaggskepp Expo, tio gånger oftare till varenda skola i Kungsbacka och Sverige för 
att köra sina tröttsamma tirader om vad någon tidigare sverigedemokrat gjorde eller inte gjorde för 
kanske tjugo-trettio år sedan. Expo & Co. kan ”granska” våra motioner och flygblad framlänges 
och baklänges för att sedan komma med löjeväckande konspirationsteorier om dolda budskap etc.  
 
Vi är här för att stanna i både Kungsbacka och Sverige! Sverigedemokraterna kommer att fortsätta 
att driva en Sverigevänlig politik, lägga våra interpellationer och motioner, hålla våra torgmöten 
och dela våra flygblad även om etablissemanget betraktar oss som något katten släpat in i huset. 
Sverigedemokraterna är vad vi heter – ett demokratiskt, nationalistiskt och värdekonservativt parti.   
 
Vi är övertygade om att våra politiska motståndare också är här för att stanna oavsett om de agerar 
utifrån en liberal, socialistisk eller kulturmarxistisk värdegrund etc. Sverigedemokraterna vet att 
de andra partierna är starka och övertygade om att just deras politik är det bästa för Sverige och 
det svenska folket. Vi ser fram emot att möta de andra partierna i en öppen och demokratisk tävlan 
om folkets stöd. Vi respekterar alla demokratiska åsikter och partier. Vi syns i nästa valrörelse! 
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7. Sverigedemokraternas budget i siffror och vårt yrkande 
 

Vi yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggsyrkanden: 
Fria kollektivtrafikresor för personer över 65 år mellan kl 9 och 15 på vardagar.  -   3 800 000 kr  
Höjda anslag till äldreomsorgen förutom ovanstående förslag.  - 10 200 000 kr 
Höjda anslag till fritidsförvaltningen, lite extra till bland annat ridsporten. -   1 000 000 kr 
Höjda anslag till Teknik för att förbättra gatuunderhållet.  -   1 000 000 kr 
Höjda anslag till Miljö & Hälsa.    -      500 000 kr 
Gemenskap runt matbordet – fria pedagogiska måltider i förskolan.   -      900 000 kr 
Höjda anslag till Förskola & Grundskola förutom ovanstående förslag.  - 10 100 000 kr 
Höjda anslag till Gymnasie & Vuxenutbildning.    -   4 000 000 kr 
Till kommunstyrelsens reservkassa för oväntade händelser p.g.a. finanskrisen. - 10 000 000 kr 
Summa utgiftsökningar     -41 500 000 kr 
 

Genom fria resor för personer över 65 år mellan kl 9 och 15 på vardagar sparas  
pengar på färdtjänst och det ger en bättre hälsa för de äldre genom ett aktivare liv. +  2 000 000 kr 
Genom att säga nej till den väg som mångkulturella härdsmältor som Malmö 
och Södertälje valt kommer välutbildade skattebetalare att fly ifrån mångkulturen 
och ge en vitamininjektion i kommunens kassakista. En försiktig beräkning är att  
10 miljoner i ökade skatteintäkter till Kungsbacka kommun är mycket realistiskt.  + 10 000 000 kr 
Mindre pengar till mångkulturen och den oansvariga invandringen. Genom att inte 
ta emot s.k. flyktingar utan id-handlingar sparar vi in på tolkar, lärare, kriminalitet  
från ”flyktingar”, kulturkrockar i skolan samt socialbidrag etc. Om äldrevården  
hade haft samma bemanning som ett hem för s.k. ensamkommande flyktingbarn  
skulle landet ha gått i konkurs för länge sedan. Välstånd byggs på arbete och inte  
på att få bidrag från Migrationsverket i två års tid – sedan sitter vår lurade kommun 
med Svarte Petter och får betalningsansvaret för vilt främmande människor under  
många år. Bara SFI kostar skjortan. De som längtar efter att bo i ett mångkulturellt  
paradis kan enkelt flytta till Rosengård, Hjällbo och Bergsjön eller liknande ghetton  
istället för att försöka förvandla Kungsbacka till världens största socialbyrå. +15 000 000 kr 
Sluta att leka dadda med de som vägrar att följa kommunens regler, exempelvis  
flytta mobbare/stökiga elever till en jourskola. Samhället skall fokusera på alla 
laglydiga medborgare istället för allt daltande med ett fåtal som obstruerar och 
vägrar att följa samhällets lagar och regler – gynna de skötsamma istället.  +  4 000 000 kr 
Genom säkerhetskameror kommer klotter och skadegörelse att minska. +     500 000 kr 
Besparing genom att minska på kommunens utskriftshantering.  +     100 000 kr 
Besparing genom att säga upp kommunens medlemskap i West Sweden.  +     400 000 kr 
Besparing genom att lägga ner allt trams om en könsneutral förskola, 
könsneutralt pronomen och spara in på genuspedagogen och alla möten  
om hur man skall tvinga förskolebarnen att bli tvärtom – låt familjerna  
och barnen själva välja vad de skall leka med och vilka kläder de har etc. +   1 500 000 kr 
Helfart i stadshuset, fokus på tjänstemännens effektivitet, ta bort arbetstidsfusk etc. +   8 000 000 kr 
Summa intäktsökningar och besparingar   + 41 500 000 kr 
 

Vi anser att det är viktigare med bra skolor och äldreboenden istället för flyktingförläggningar och 
mångkultur. Alla tjänar på vår politik, förutom s.k. flyktingar utan id-handlingar som vill komma 
hit, dra en snyftvals och leva på bidrag. Alliansen menar väl men de är naiva och alltför godtrogna 
för att styra – de tror allt och alla om gott och blir därför lätta offer för allsköns lurendrejerier. 
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Alla bilder, om inte annat uppgetts, tillhör Sverigedemokraterna. 


