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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. 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. 
 
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 s.k. 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. 
 
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. 
Vårt budgetalternativ hade varit en bättre budget istället för alliansens budget som nu är antagen. 
 
Med anledning av ovanstående så reserverar vi oss till förmån för vårt eget budgetalternativ: 
Trygghet och välfärd för Kungsbacka – Sverigedemokraternas budget 2013 för Kungsbacka kommun. 
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