Alliansens förslag till

Budget 2022

Inledning
• Ekonomiska läget budget 2022, vid planeringsförutsättningar i juni:
79 miljoner kronor tillgängligt utrymme
• Förbättring, de största faktorerna: skatteunderlag, statsbidrag,
pensioner och finansiella kostnader/intäkter
• Ekonomiska läget budget 2022, inför budgetbeslut i november:
195 miljoner kronor tillgängligt utrymme
Läget för budget 2023 och 2024 är relativt positivt, dock ej lika bra
som 2022, enligt nuvarande prognos.

Budget 2022
Budgetarbetet för 2022 har haft följande utgångspunkter:

• Samtliga nämnder och förvaltningar erhåller full
kompensation för löne- och lokalkostnadsökningar
• SKR:s skatteunderlagsprognoser
• Aktuell pensionskostnadsprognos
• Framräknat avskrivningsunderlag utifrån föreslagen
investeringsbudget
• Budget för tillkommande volymförändringar år 2022 läggs
centralt (19 mkr)
• I övrigt kända redan beslutade förutsättningar

Budget 2022
Alliansens övergripande prioriteringar:

• Alla nämnder kompenseras för allt de begärt i budgetberedning inför
budget 2022 (totalt ca 90 miljoner kronor)
• Prioriteringar med fokus på den beslutade strategiska färdplanen
• God balans med ansvarsfulla satsningar för långsiktigt god ekonomi –
innebär t.ex. insatser för att minska framtida kostnader och en bra
balans mellan permanenta och tillfälliga prioriteringar
(permanenta 101,5 miljoner kronor, tillfälliga 37 miljoner kronor)
• Avsättning till ökad resultatnivå för att öka finansieringen av våra
investeringar (+57 miljoner kronor, ca 1 % av skatter och statsbidrag)

Samtliga prioriteringar 2022
Omsorgsnämnden

+11,2 miljoner kronor

• Vård- och omsorgsboende, omvandla platser till demensinriktning (1 mkr)
• Funktionsstöd: Ny gruppbostad Åhus samt nytt boende Färlöv (5,2 mkr)
• Kostnadsökning externa utförare (5 mkr)

Barn- och utbildningsnämnden

+34,0 miljoner kronor

• Volymförändringar i grundsärskola och gymnasiesärskola (1,3 mkr)
(övrig volym, fsk/skola/fritids kompenseras genom resursfördelningsmodell)
• Barn i behov av särskilt stöd (14 mkr)
• Socioekonomisk resurs (1 mkr)
• Index bidrag fristående (12,2 mkr)
• Index livsmedel (1,5 mkr)
• Gemensam service (4 mkr)

Samtliga prioriteringar 2022
Tekniska nämnden

+15,1 miljoner kronor

• Trafik- och grönplan (2,1 mkr)
• Volymförändringar (3 mkr)
• Underhållsinsatser och utemiljöer, satsning år 2022 (10 mkr)

Arbete och väldfärdsnämnden
•
•
•
•
•

+40,3 miljoner kronor

Barn och ungdom (placeringskostn, volym och index, 8 mkr)
Utredning försörjning och etablering (10,5 mkr)
Indexuppräkning diverse (0,8 mkr)
Volym och kostnadsökning SFI (13 mkr)
Arbetsmarknadsåtgärder – satsning under år 2022 (8 mkr)

Kultur- och fritidsnämnden

+11 miljoner kronor

• Kristianstads Badrike (8 mkr)
• Återstart efter pandemin för barn och unga, satsning år 2022 (1 mkr)
• Medel för att öka arbetet med kultur och fritid för barn och unga (2 mkr)

Samtliga prioriteringar 2022
Kommunstyrelsen (Kommunledn.kontoret)

+5,0 miljoner kronor

• Näsby stadsutveckling, satsning långsiktig hållbarhet, satsning år 2022 (1,5 mkr)
• Event och evenemang kopplat till attraktivitet (1 mkr)
• En levande stadskärna, satsning år 2022 (1,5 mkr)

• Utveckling och arbete med attraktivitet och hållbarhet (1 mkr)

Räddningsnämnden

+0,9 miljoner kronor

• Ökade kostnader riskhantering (0,1 mkr)

• Volymförändringar (0,2 mkr)
• Inre befäl – förändrad lagstiftning innebär krav på ökad organisation (0,4 mkr)

• Trygghetssatsning, utbildning barn och unga (0,2 mkr)

Samtliga prioriteringar 2022
Kommunövergripande

+21 miljoner kronor

• Höjning av friskvårdsbidrag (2 mkr)
• Arbetsmiljöåtgärder efter Corona, insatser år 2022 (4 mkr)

• Verksamhetskostnader för år 2022 som effekt av Corona, ex parkeringar och
uteserveringar - finansiering av tidigare tagna beslut (2 mkr)
• Trygghetssatsning år 2022, kommunövergripande - bland annat cybersäkerhet och
insatser som kopplat till handslaget för trygghet (5 mkr)
• Förläng arbetslivet – morgondagens kompetensförsörjning (4 mkr)
• Hållbarhetssatsning år 2022 kopplat till Strategisk färdplan och Agenda 2030 (1 mkr)

• Digitalisering – framtidens kommun, satsning år 2022 (3 mkr)
Ökad resultatnivå med 1% år 2022 (57 mkr)

Sammanfattning
• Omsorgsnämnden
• Barn- och utbildningsnämnden
• Tekniska nämnden
• Arbete och väldfärdsnämnden
• Kultur- och fritidsnämnden
• Kommunstyrelsen (kommunledn.kont)
• Räddningsnämnden
• Kommunövergripande
Summa

+11,2 miljoner kronor
+34,0 miljoner kronor
+15,1 miljoner kronor
+40,3 miljoner kronor
+11,0 miljoner kronor
+5,0 miljoner kronor
+0,9 miljoner kronor
+21,0 miljoner kronor
138,5 miljoner kronor

Ekonomisk balans 2022-2024
1.
2.
3.
4.

Om volymökningar enligt resursfördelningsmodell
Om resultat enligt 2 % år 2022 och 2023-2024
Om nuvarande finansiella förutsättningarna gäller
Om inräknat medel aviserade i planeringsförutsättningar
Tillgängligt utrymme idag (ackumulerat):
År 2022: +195 mkr
År 2023: +138 mkr
År 2024: +100 mkr

Investeringar
• Senaste åren: tunga men viktiga investeringar, framförallt i skolor och
förskolor
• Framtid/nutid: skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden, CRV,
Kristianstad Badrike och skyddsvallar
• 2019 översteg investeringarna för första gången 1 miljard kronor
• Investeringarna har de senaste åren till stor del finansierats med lån.
1 % förändring av låneränta = 32 mkr i årlig kostnad
• Bearbetning av investeringarna pågår, totalt ca 1,1 miljard.

