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Förord 
 
Det har gått bra för Kristianstads kommun ekonomiskt under ett antal år med bra 
resultat men nu väntar betydligt kärvare ekonomiska tider samtidigt som vi är på väg 
in i en lågkonjunktur.  
 
Fastän vi knappt kommit in i den lågkonjunktur som anses vara på väg försämras nu 
de kommunala ekonomierna snabbt. SKL spår att minst 20 kommuner måste höja 
skatten nästa år. Anledningen till den snabba försämringen av kommunsektorns 
ekonomi påstås av många vara att antalet äldre och antalet unga ökar betydligt mer än 
den arbetsföra befolkningen. Dessa grupper kostar mycket pengar och därför 
försämras kommunernas ekonomi snabbt. Det märkliga är att väldigt få nämner 
huvudorsaken till kommunernas dåliga ekonomi dvs den mycket kostsamma 
flyktinginvandringspolitiken.  
 
Nyligen kom en rapport som visade att endast en av tio av de flyktingar som kom i 
den stora flyktingvågen 2015 har kommit i arbete två år efter sin ankomst. Nu är det 
ju inget nytt att de som förespråkar en omfattande flyktinginvandring inte är särskilt 
intresserade av att de negativa konsekvenserna av denna mycket oansvariga politik skall 
komma folket till kännedom. Istället för att vara ärliga med att flyktingmottagandet är 
en stor ekonomisk belastning gör man allt för att skylla på något annat.  
 
Prognoserna framöver är att det kommer att saknas ca 43 miljarder kr i 
kommunsektorn år 2023. Detta är enormt mycket pengar. Kommunerna behöver mer 
pengar och ordentliga effektiviseringar det är alla överens om. Frågan är varifrån 
pengarna skall komma. Ett stopp för asyl och anhöriginvandring hade minskat 
kostnadstrycket i kommunerna framöver och minskat behovet av 
intäktsförstärkningar. Skattehöjningar i kommunerna är ett sätt men skatterna är redan 
mycket höga i de flesta kommunerna. Det som då återstår är ökade statsbidrag. 
Sverigedemokraterna avsatte betydligt mer pengar till kommuner i höstens 
skuggbudget än regeringen. 
 
Minoritetsstyret budgeterar för 2020 med ett överskottsmål på 0,7 procent. Detta är 
långt ifrån två procent som anses vara god ekonomisk hushållning enl. SKL. För att få 
budgeten att överhuvudtaget gå ihop måste man också ta 50 miljoner kronor av de 
kommunala bolagens vinster. Förnärvarande går våra kommunala bolag bra och kan 
bära den utdelningen men hur länge de gör det är osäkert.    
 
Investeringsbehovet är mycket stort under många år framöver. Beroende på 
ekonomiskt resultat och genomförandegrad av budgeterade investeringar ligger 
självfinansieringsgraden på mellan 30-50 procent. Detta gör att lånebehovet de 
kommande åren är fortsatt mycket stort. Något som kommer att göra kommunens 
ekonomi ännu mer ansträngd i framtiden. Sannolikheten för en skattehöjning är 
mycket hög om inte statsbidragen ökar kraftig de kommande åren.  
 
Det bör också nämnas att övriga partier har målsättningen att Kristianstads kommun 
skall öka sin befolkning från drygt 85000 invånare till 90000 invånare. Kommunens 
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befolkningstillväxt har sedan många år huvudsakligen bestått av flyktingar och 
flyktingrelaterad invandring. Vilket är huvudorsaken till kommunens svaga ekonomi 
då de statliga bidragen inte täcker kostnaderna. 
 
Skulle kommunens invånarantal öka till 90000 invånare huvudsakligen genom 
invandring och flyktingmottagande såsom den hittills gjort kommer det att vara 
förödande för den kommunala ekonomin då det precis som tidigare leder till att 
kostnadsökningarna blir större än intäktsökningarna vilket ökar behovet av 
skattehöjningar och statsbidrag framöver om nivån på välfärden skall behållas. 
 

Otryggheten 
Vi ser en tråkig utveckling i kommunen men också i stora delar av landet. Grov 
gängkriminalitet, bilbränder, skottlossning, personrån, drogförsäljning och kraftiga 
explosioner skapar en ökad otrygghet i samhället och inte minst i Kristianstad. Tre 
kraftiga explosioner har på bara några månader inträffat i tätorten. Att det skulle 
explodera en handgranat på Östra Boulevarden är det väl få som trott skulle hända i 
vår tid. 
 
Huvudorsaken till otryggheten är den oansvariga flyktinginvandringspolitiken men det 
nämns tyvärr ytterst sällan i debatten.  
 

Positiv utveckling 
Oavsett den svaga ekonomiska utvecklingen händer det mycket positivt i kommunen. 
Bredbandsutbyggnaden fortgår i väldigt snabb takt för att nå upp till målet om 95 
procents täckning år 2020. Fler studenter söker sig till vår fina högskola och vår 
fantastiska Science Park Krinova som nu är en nationell arena för mat.  
 
Kristianstads kommun lockar också till sig stora evenemang. 2019 har vi t.ex haft EM 
i Karting, stadsfesten och musikkvällar på stora torg. Vi har återkommande evenemang 
såsom beachhandbollen, kulturnatten och bokfestivalen.  
 
Den omfattande invandringen under många år har bidragit till att skapa en kraftig 
bostadsbrist vilken i kombination med mycket låga räntor lett till att det byggs så det 
knakar i Kristianstad nu. Det är bra att bostadsbristen byggs bort men det leder till en 
ännu högre privat skulduppbyggnad som kan bli problematisk om räntorna stiger. 
 
 
  
Niclas Nilsson 
Gruppledare 
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Vår vision om det trygga och trivsamma Kristianstad 
Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle i vilket alla människor har goda livsvillkor. 
En vitaliserad demokrati där individen har bättre förutsättningar att kunna påverka, en 
stärkt solidaritet där vi respekterar och tar hand om varandra, samt goda kunskaper 
hos våra medborgare, ser vi som förutsättningar för detta. 
 
Vår vision är ett Kristianstad vars invånare har möjlighet att försörja sig själva. Vi tror 
på individens vilja och förmåga att ta eget ansvar för sin försörjning och att genom 
kreativitet själv forma sitt liv. Vi vill se en kommun som genom att erbjuda rätt verktyg 
bidrar till att människor kan ta detta egna ansvar och ges möjlighet att vara kreativa, 
vilket också leder till att kommunen utvecklas på ett positivt sätt. 
 
Vårt Kristianstad är inkluderande och kännetecknas av respekt för människors 
individuella olikheter och lika värde. Vår utgångspunkt är därmed att alltid bemöta 
medmänniskor som just individer, inte som tillhörande ett kollektiv av människor vars 
unika egenskaper bortses ifrån för att tonvikten istället läggs på den kollektivistiska 
etikett någon satt på oss. 
 
Vi är alla individer med samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter. En självklar 
följd av dessa lika rättigheter och skyldigheter är att det i vår vision aldrig accepteras 
olika former av diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, funktions-
nedsättning, religiös åsikt, ideologisk åsikt eller etnicitet. 
 
Vår vision är att alla Kristianstads medborgare känner trygghet, har en meningsfull 
fritid och erbjuds umgänge med andra människor. Sådant som isolering, utanförskap, 
fattigdom, rädsla, kriminalitet och gruppmotsättningar finns det inte plats för i vår 
vision. 
 
Vi vill att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt och att barnen ska ges möjlighet att 
på ett naturligt sätt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Viktigast av allt är 
relationen till föräldrarna.  
 
I vårt Kristianstad vill vi se att barn och föräldrar ges större möjlighet att få tid med 
varandra, speciellt under barnens första år då den grundläggande tryggheten växer 
fram. 
 
Även förskola och skola har en mycket viktig roll för barnens utveckling och 
uppfostran, och måste därför hålla en god kvalitet. I vår vision förbereder förskolan 
och skolan barnen på vuxenlivet genom att förse dem med viktiga verktyg såsom 
självförtroende, empati och respekt för andra individer, ett demokratiskt 
förhållningssätt, goda ämneskunskaper, fritt och kritiskt tänkande och lust till ett 
livslångt lärande. 
 
De som idag är på sin ålders höst har byggt upp det samhälle som vi i efterkommande 
generationer lever i. De har gett oss livet, gett oss kärlek och uppfostran, gett oss 
välfärdssamhället. I vår vision visar vi respekt och uppskattning för allt som den äldre 
generationen gjort för oss genom att i all verksamhet inom kommunen erbjuda ett i 
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alla avseenden värdigt bemötande, en god tillgänglighet och sist men inte minst en god 
omsorg och en meningsfull vardag. 
 
Det Kristianstad som finns i vår vision är en kommun som minns sin historia och 
förmedlar kunskapen om det som en gång varit till de som bor i kommunen idag. Både 
det svenska, det skånska, det danska och det lokala kulturarvet främjas genom aktiva 
insatser. Respekt för det som tidigare generationer åstadkommit och efterlämnat till 
oss visas i dessa insatser. 
 
Vår vision är en kommun där medvetenheten om miljöns sårbarhet och respekt för 
djur och natur återspeglas i all verksamhet. I vårt Kristianstad skyddar vi värdefulla 
naturområden, och vi gör vårt bästa för att skona miljön från föroreningar och gifter. 
Vi arbetar aktivt för att hindra djurens lidande, vi värnar en levande landsbygd och 
bevarar det öppna kulturlandskapet och alla dess arter. 
 
En kommun som uppmuntrar till ett aktivt och rörligt liv är en del av vår vision. Ett 
sådant uppmuntrande kräver dock att kommunen dels erbjuder en mångfald av 
aktiviteter så att det finns något för alla, men också att den ger ett tryggt och välvårdat 
intryck som lockar och som gör att människor gärna lämnar hemmet och deltar i 
gemenskapen. I vår vision är staden därför fri från skräp, klotter och annan 
skadegörelse, och det finns gott om lättillgängliga aktiviteter för alla. 
 
 

Ekonomiska förutsättningar 
 

Allmänekonomisk bedömning 
Utsikterna för den internationella ekonomin ser svagare ut framöver än de senaste 

åren. Generella prognoser visar att det blir lägre tillväxt år 2019 jämfört med år 

2018, för de flesta av världens länder. Orsaken är svag statistik för global handel, där 

minskningen i den totala världshandelsvolymen under det senaste året historiskt endast 

överträffats av raset i finanskrisen 2008. 

 
I Europa är svaga offentliga finanser i flera länder ett allvarligt problem. Risken är att 
flera länder i Europa kan tvingas till budgetåtstramningar. Ledande länder som Italien 
riskerar recession. 
 
Risken för en ”hård Brexit” och handelskonflikt mellan Kina och USA skapar också 
stor osäkerhet och bidrar till de negativa prognoserna. 
 

Ekonomiska förutsättningar för kommunsektorn 
 
Resultatutvecklingen  
Kommuner och landsting har uppvisat positiva resultat sedan 2005, men det finns 
många tecken på att kommuner går hårdare tider till mötes. Redan 2018 bjöd på 
betydligt sämre resultat, där sektorns samlade överskott minskade ifrån 26,5 miljarder 
kronor år 2017 till knappt 15 miljarder år 2018. De svagare resultaten är särskilt 
problematiska i ett läge där investeringsbehoven är stora. 
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Beaktat de stora investeringar kommunsektorn står inför kommande år skulle resultat 
motsvarande 4-5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag behövas, vilket är 
en nivå som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att kommunerna inte 
kommer att klara. 
 
Den ekonomiskt starka perioden prognostiseras nu gå mot sitt slut och sektorns 
ekonomi, som länge haft ett ökat tryck i form av demografi, beräknas försämras. 
 
SKLs beräkningar visar att skattesatsen till kommuner och regioner ökar med 13 öre 
år 2020, vilket ger drygt 3 miljarder i intäkts-ökning. För att klara ett resultat på 1 
procent av skatter och statsbidrag fram till år 2022 saknas ändå nästan 35 miljarder. 
Enligt intentionerna i januariavtalet ska statsbidragen till kommuner och regioner höjas 
med 5 miljarder per år. Resterande miljarder behöver alltså sektorn själva effektivisera 
verksamheten. 
 

Finansiering av kommunal verksamhet 
Kommunal verksamhet finansieras i huvudsak med skatteintäkter. Dessa står för mer 
än två tredjedelar av en kommuns totala intäkter. 
 
Bidrag från staten står sammantaget för drygt 21 procent av intäkterna. Det är dels 
generella statsbidrag (ca 13 procent), som utbetalas lika till alla kommuner som ett 
bidrag per invånare, dels specialdestinerade statsbidrag (ca 8 procent), även kallade 
riktade statsbidrag. 
 
Både generella och specialdestinerade statsbidrag är nominellt oförändrade över åren, 
vilket innebär att de varken räknas upp med prisökningar eller ökar i takt med 
befolkningen. Det finns inget etablerat regelverk som styr statens beslut om storleken 
på bidragen och i regel fastställs beloppen under hösten före det år de ska betalas ut. 
  
Statsbidragen har utvecklats relativt långsamt sedan 2004. Om man beaktar att det 
tillkommit nya och utökade uppgifter har statsbidragen, räknat per invånare, minskat i 
reala termer. 
 
Den tredje största intäktsposten för kommunerna är taxor och avgiftsintäkter.  
Under den senaste tioårsperioden har denna andel minskat. En bidragande orsak till 
detta är maxtaxor inom barn- och äldreomsorgen. 
 

Skatteunderlagstillväxten 
Tillväxten i skatteunderlaget är väldigt viktig för kommunernas ekonomiska 
rörelsefrihet. 
 
Prognosen som SKL gjorde i maj 2019 visar att det faktiska skatteunderlaget ökar, men 
i princip i sin helhet äts upp av löne- och prisutveckling. Den reella ökningen 2020 och 
2021 är 0,3 procent, för att sedan öka till 1,0 procent år 2022. Dessa procent är långt 
ifrån det som behövs för att täcka de demografiska behoven som också ökar. 
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Utmaningar och förutsättningar framöver 
Det demografiska trycket på kommunerna kommer att vara högt många år framöver. 
SKL har gjort en beräkning med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB), där de räknar 
på hur stor befolkningsökning kommunerna kan räkna med under de närmaste åren. 
Se tabellen nedan. 
 

 
 
Dessutom ökar invånarantalet i de ålderskategorier som kostar mest, d.v.s. ålder 0-12 
och 85 +. En enskild plats på ett äldreboende kan kosta ca 800 000 kronor per år och 
en förskoleplats kan kosta cirka 130-140 000 kr. Det innebär att kommunerna kommer 
att få ökade kostnader. Intäkterna ökar inte i samma takt då de som är i intervallet 20-
64 år inte ökar lika snabbt, vilket är de som genererar mest skatteintäkter. 
 
Utöver ett demografiskt betingat kostnadstryck så tillkommer krav på ökade 
servicenivåer inom flera verksamheter. Krav som kan bero på medborgarnas ökade 
förväntningar på den kommunala servicen, men också betingat av krav från statliga 
myndigheter. 
 
Snabbt växande investeringar i både kommuner och landsting bidrar också till 
kostnadsutvecklingen. Många vatten- och avloppsanläggningar, skolor och simhallar 
är byggda under perioden 1960-1980 och är nu i behov av kraftiga renoveringar, om- 
eller nybyggnationer. Till det kommer behovet av fler eller större skolor till följd av ett 
ökat antal barn och ungdomar. 
 
Den höga investeringstakten är en utmaning för sektorn på två sätt, både i form av 
ökade driftkostnader och genom en ökad skuldbörda.  

 

Budgetförutsättningar 2020 
Vi skulle naturligtvis vilja skjuta till mer pengar till de flesta av kommunens 
verksamheter om det hade varit möjligt. Kommunens ekonomi är som bekant 
ansträngd och huvudorsaken är flyktingmottagandet som pågått under lång tid. 
Möjligheterna till satsningar är därför dessvärre begränsade utan en skattehöjning.  
 
Vi Sverigedemokrater kommer inte att föreslå några skattehöjningar utan det överlåter 
vi till de partierna som beslutat om den oansvariga och kostsamma invandrings- och 
flyktingpolitiken och som också bär det yttersta ansvaret för att fatta de beslut som 
finansierar densamma. Vi har i många år hoppats att vi skulle få en Sverigedemokratisk 
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invandringspolitik, något som hade gjort att vi skulle kunnat sänka skatten på sikt utan 
att det påverkat vår välfärd men det ser inte så ljust ut på den fronten. Det vi i närtid 
får hoppas på är ökade statsbidrag så att en skattehöjning förhoppningsvis kan 
undvikas de kommande åren. 
 
Med vår invandrings- och flyktingpolitik hade kommunens och landets ekonomi varit 
i betydligt bättre skick och det hade inte behövt sparas på barnen i skolan, de äldre i 
omsorgen samt de övriga verksamheterna. 
 
Att kommunens verksamheter skall jobba så effektivt och smart som möjligt är för oss 
självklart och vi ställer naturligtvis oss bakom alla effektiviseringar som sparar pengar 
utan att det innebär att personalen behöver ”springa fortare och göra mer”. Vår 
bedömning är att det finns en effektiviseringspotential i kommunens verksamheter 
samt att det går att upphandla kommunens varor och tjänster billigare än idag med 
bibehållen kvalité. Arbetet med effektiviseringar är ett arbete som måste pågå löpande 
för att vi skall få mesta möjliga välfärd för våra skattepengar. 
 
 

Barn och ungdomar i kommunen 
Sverigedemokraterna i Kristianstad strävar efter att alla barn och ungdomar i 
kommunen ska ges möjlighet att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför 
är relationen med föräldrar samt förskola och skola synnerligen viktig då alla dessa 
grundpelare måste samarbeta med varandra för att kunna upprätthålla en god kvalitet 
inom förskola och skola samt har en mycket viktig roll för barnens och ungdomarnas 
utveckling. Självförtroende, empati och ömsesidig respekt är viktiga parametrar i ett 
demokratiskt samhälle där även fritt och kritiskt tänkande och lust till ett livslångt 
lärande ingår.  
 
De demografiska förändringarna i vår kommun har lett till stora utmaningar vilket har 
varit kända under en lång tid. Ökningen av nyanlända och ensamkommande ungdomar 
har skapat ett behov av nya förskolor och skolor. Detta har medfört att många miljoner 
måste satsas på upprustning av befintliga förskolor och skolor samt nybyggnationer 
såsom skolorna i centrala delarna av Kristianstad, Åhus och Näsby där Lingenässkolan 
nu står färdig och är tagen i bruk.  
 
Dessutom har elevresultaten försämrats vilket medför att andelen gymnasiebehöriga 
niondeklassare i år ligger under riksgenomsnittet vilket inte bådar gott för framtiden. 
Även barn med särskilda behov har ökat dramatiskt under de senaste åren och 
eftersom statsbidragen inte räcker till för att täcka dessa kostnader så medför det att 
det blir fler elever i varje klass. Dessa ökade volymförändringar av barn och ungdomar 
medför därför en stor ekonomisk belastning för kommunen.  
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Våra satsningar & besparingar  
 
Åtta miljoner extra till omsorgen 
I vår budget har vi valt att prioritera mer pengar till omsorgen för att bibehålla en hög 
kvalitet inom omsorgens alla verksamheter. Vi satsar nio miljoner kronor mer än 
minoritetsstyret då vi genom åren har sett att omsorgsnämndens budget ofta varit 
underfinansierad.  
 
En miljon kronor till projektledare för motorsportcentrum 
Vi Sverigedemokrater har tidigare motionerat om att avsätta en miljon kr till en 
projektledare för att utreda möjligheterna för att skapa ett motorsportcentrum runt 
omkring Åsum Ring. Kartingklubben som driver Åsum Ring saknar resurser att 
utreda möjligheterna och för att kunna gå vidare behövs det kommunal eller annan 
finansiering av en projektledare. 
 
Besparingar och omfördelningar 
För att finansiera våra satsningar lägger vi ett generellt besparingskrav på fyra miljoner 
kr på de invandrings- och flykting relaterade verksamheterna såsom modersmåls-
undervisningen, slussen och förberedelseklasserna m.m. inom barn & utbildnings-
förvaltningen. Vi slopar också den icke lagstadgade modersmålträningen i förskolan 
och sparar därigenom ca en miljon kronor. Dessutom föreslår vi att de tre kvarvarande 
öppna förskolorna på Charlottesborg, Österäng och Gamlegården stängs vilket ger en 
besparing på ca två miljoner kr. 
 
Dessutom lägger vi ett besparingskrav på två miljoner på SFI och andra invandrings-
och flyktingrelaterade verksamheter inom Arbete & Välfärdsförvaltningen. Vår 
bedömning är att en besparing på ca två miljoner kr för 2020 är fullt rimlig. Denna 
besparing på två miljoner tillför vi istället omsorgsnämnden. I dessa ekonomiskt kärva 
tider då det sparas på våra äldre och funktionsnedsatta är det fullt rimligt att även lägga 
sparkrav på mångkulturell språkundervisning. Alla verksamheter måste dra sitt strå till 
stacken. 
 
 

Våra satsningar Mkr 

Mer pengar till omsorgen 8 

Projektledare för att utreda möjligheter till ett motorsportcentrum vid Åsum Ring 1 

Summa satsningar 9 

  
 

Våra besparingar och omfördelningar 
 

Slopa modersmålsträningen i förskolan, omfördelas inom BUN 1 

Besparingskrav på modersmålsundervisningen, slussen och förberedelseklasser 4 

Besparingskrav på SFI "svenska för invandrare" och flyktingmottagande (A&V) 2 

Slopa de öppna förskolorna på Österäng, Charlottesborg och Gamlegården 2 

Summa besparingar och omfördelningar 9 
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Sverigedemokraternas förslag till beslut 
 
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa omsorgsnämndens driftbudgetram till 1.699,648 tkr vilket är 8 miljoner 
högre än minoritetsstyrets ram,  
 
att fastställa arbete & välfärdsnämndens driftbudgetram till 471,447 tkr vilket är en 
minskning med 2 miljoner jämfört med minoritetsstyrets ram, 
 
att fastställa barn & utbildningsnämndens driftbudgetram till 2.178,397 tkr vilket är en 
minskning med 7 miljoner jämfört med minoritetsstyrets ram, 
 
att fastställa kommunstyrelsens driftbudgetram till 199,167 tkr vilket är 1 miljoner 
högre än minoritetsstyrets ram, 
 
att fastställa minoritetsstyrets förslag till driftsbudgetar och investeringsbudgetramar 
för övriga nämnder och styrelser, 
 
att anta minoritetsstyrets förslag till investeringsbudget för 2020, 
 
att uppdra åt Kristianstads Kommunföretag att under 2020 göra en utdelning om 50 
miljoner till kommunen, 
 
att besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2020 ska 
uppgå till kr 21,46 per skattekrona, 
 
att varje förvaltning ges i uppdrag att beräkna och sammanställa de kostnader de har 
för invandrings- och flyktingmottagandet som inte täcks av statsbidrag. Underlaget 
skall användas till att begära full kostnadstäckning från regeringen samt som 
information till kommuninvånarna, 
 
att modersmålsträningen i förskolan slopas, och att besparingen på cirka en miljon 
kronor används till högre lärarlöner, 
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