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2011-12-06 - Reservation i fråga nr 9 under kvällens kommunfullmäktigemöte om 
Sverigedemokraternas motion om folkomröstning om stadshuset skall byggas ut för flera 
miljoner kronor eller inte. 
 

RESERVATION 
 

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. Sverigedemokraterna försöker, 
efter bästa förmåga, att träffa så många Kungsbackabor som det är möjligt. Vi vill hela tiden ha 
synpunkter ifrån vanliga människor om allt mellan himmel och jord. När vi 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. Tillfrågas kommunens 
anställda vill de ha rejält höjda löner samt ännu fler heltidstjänster. Alla dessa önskemål skulle 
innebära chockhöjda skatter och det är inget alternativ enligt oss. När vi frågar vanligt 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 mindre viktiga projekt. Sverige behöver sänkta skatter 
och därför måste vi prioritera i kommunens budget. Som samhälle kan vi inte längre ge våra 
skattepengar till allt som låter fint och vackert. Det är mycket möjligt att stadshuset inte håller 
samma höga standard som ett franskt marmorpalats på Rivieran, men tyvärr måste vi prioritera.  
 

I flera Euroländer, som Grekland och Portugal, är ekonomin i fritt fall. Ingen vet om Euron 
kommer att finnas kvar om fem år. Kanske ställer flera Euroländer in betalningarna och återinför 
sina lokala valutor? Sverige är ett exportberoende land och krisen för euroländerna kan slå mot 
Kungsbackabor som är anställda i exportföretag. Vem vet om dessa välbetalda arbeten i export-
industrin finns kvar om några år? Kommer kommunen att få de förväntade skatterna de närmaste 
åren eller inte? Det finns mycket som är viktigare än att stadshuset blir vräkigt och påkostat. 
Medarbetarna i Stadshuset kan kanske samsas i vissa kontorsrum? Man kan kanske också 
omvandla några sammanträdesrum till kontorslandskap etc. Självklart skall en rimlig standard på 
stadshuset eftersträvas, men man kan reparera istället för att bygga nytt. Byggkostnaderna 
kommer att leda till att drygt 10 % av kommunens samlade skatter och avgifter under ett helt år 
skall satsas på ett enda projekt genom att bygga ut stadshuset. Den höga kostnaden innebär att 
det är rimligt att vi politiker frågar skattebetalarna i Kungsbacka om detta är väl använda pengar. 
 

Med anledning av ovanstående så reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet att avslå vår 
motion om en lokal folkomröstning om stadshuset skall byggas ut för flera hundra miljoner kr. 
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