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Förord
Det går bra för Kristianstads kommun men trots det finns det ett stort orosmoln på
himlen som envist hänger kvar och det är kommunens framtida ekonomi som blir
allt sämre. Majoriteten i Kristianstad höjde inför 2014 kommunalskatten med 60 öre
då kostnadsutvecklingen inom barn & utbildningsförvaltningen, arbete & välfärdsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen varit betydligt högre än utvecklingen av
statsbidragen och skatteintäkterna. Trots denna skattehöjning är kommunens
ekonomi nu riktigt ansträngd och behöver kraftiga intäktsförstärkningar igen.
Majoriteten budgeterar 2017 med ett överskottsmål på en procent. Detta har man
gjort under några år men utfallet har bara blivit strax över noll de senaste åren. Detta
visar att kostnaderna hela tiden ökar mer än vad som budgeteras för och att de tänkta
besparingarna och effektiviseringarna inte leder till de kostnadsminskningar som man
hoppats på. Kostnadsökningen i kommunen beror framförallt på den mycket
oansvariga invandringspolitiken.
Den enorma flyktinginvandringen under hösten 2015 förvärrade problemet avsevärt.
Trots att regeringen lånar upp och delar ut extra pengar till kommunerna och
landstingen räcker inte pengarna till. För 2015 och 2016 fick Kristianstad ett tillskott
på 62 miljoner kr och för 2017 skall kommunen få 72 miljoner för att täcka extra
utgifter som uppkommit pga. flyktinginvandringen. Ändå räcker inte pengarna till.
Majoritetens budget innehåller kraftiga besparingar på våra viktiga verksamheter. De
ökade ramanslagen motsvarar inte på långa vägar det behov som verksamheterna har
och det kommer att leda till ytterligare neddragningar och besparingar inom skolan
och omsorgen om våra gamla. Detta trots att majoriteten tar 50 miljoner från de
kommunala bolagen till budgeten 2017. Värt att notera är också att de fackliga
organisationerna inte ställt sig bakom majoritetens budget för 2017.
Kommunens dåliga ekonomi gör också att vi behöver låna allt mer pengar till
nödvändiga investeringar i bl.a. skolor då kommunens förmåga till själv-finansiering
av investeringar hela tiden sjunker. Kommunen behöver t.ex. investera minst 300
miljoner kronor i en ny skola på Näsby pga. den omfattande invandringen till
kommunen de senaste tio åren. En skola som kanske är för liten när den blir färdig.
Lånebehovet de kommande tre åren är som det ser ut nu nästa två miljarder kr och
självfinansieringsgraden är nere på ca 30 procent. Dessa investeringar kommer sedan
att belasta ekonomin framöver med räntebetalningar och avskrivningar. Det är inte
fråga om det blir en skattehöjning framöver utan när den kommer. Sveriges
kommuner & landsting (SKL) flaggade redan för ett halvår sedan för skattehöjningar
på upp till två kronor de kommande åren, vilket motsvarar ca 4500 kr per år för en
som tjänar 25000 kr/mån.
Kommunens ekonomi ser ut som den gör mycket pga. den oansvariga invandringsoch flyktingpolitiken som övriga riksdagspartier är överens om. Kommunala
ekonomier påverkas även av många andra faktorer, såsom t.ex. internationella
konjunktursvängningar och förändringar i det kommunala utjämningssystemet.
Dessa faktorer rår inte kommunpolitiker över men till den otroligt kostsamma
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invandrings- och flyktingpolitiken har övriga partier under många år kunnat säga nej
men inte gjort det. Endast vi sverigedemokrater har tagit ansvar och motsatt oss
denna kostsamma politik som kraftigt utarmar vår gemensamma välfärd.
Det bör också nämnas att majoriteten talar sig varm för att Kristianstads kommun
skall öka sin befolkning från ca 82000 invånare till 90000 invånare. Kommunens
befolkningstillväxt har sedan många år bestått till ca 90 procent av invandring och
flyktingmottagande och är huvudorsaken till kommunens usla ekonomi.
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 framöver.
Niclas Nilsson
Gruppledare

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 inte finns
plats för olika former av diskriminering på grund av kön, sexuell läggning,
funktionsnedsättning, 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.
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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 uppskattning för allt som
den äldre generationen gjort för oss genom att i all verksamhet inom kommunen
erbjuda ett i 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 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 gör att människor gärna lämnar hemmet. I vår
vision är staden därför fri från skräp, klotter och annan skadegörelse, och det finns
gott om lättillgängliga aktiviteter för alla.
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Budgetförutsättningar 2017
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 huvudsakligen pga. den höga invandringen och det höga flyktingmottagandet som pågått under lång tid men även pga. en ökande andel äldre i
befolkningen. Därför är möjligheterna till satsningar ytterst begränsade utan en
skattehöjning.
Vi sverigedemokrater kommer inte att föreslå några skattehöjningar utan verkar för
att kunna sänka skatten på sikt utan att det skall påverka vår välfärd. Skattehöjningar
överlåter vi till de partierna som beslutat om den oansvariga och kostsamma
invandrings- och flyktingpolitiken och som också bär ansvar för att fatta de beslut
som finansierar densamma.
Med vår invandrings- och flyktingpolitik hade kommunens och landets ekonomi varit
i betydligt bättre skick och det hade inte behövt sparas på skolan, omsorgen och 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”. 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.
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Våra satsningar & besparingar
Sju miljoner extra till äldreomsorgen
I vår budget har vi valt att prioritera mer pengar till omsorgen för att minska bristen
platser på våra olika boenden. Vi satsar sju miljoner kronor mer än majoriteten på
äldreomsorgen så att kön till äldreboendena kan hållas nere.
Två miljoner till högre lärarlöner
Vi väljer också att avsätta 2 miljoner kr till högre lärarlöner då vi anser att kopplingen
mellan lärarbristen och de låga lärarlönerna är uppenbar. Bristen på duktiga och
kompetenta lärare kan hota hela vår framtida välfärd. Satsningen på lärarlönerna är
inte stor då det ekonomiska läget inte medger mer men vi vill med denna satsning
visa på vikten av högre lärarlöner.
Besparingar och omfördelningar
För att finansiera våra satsningar lägger vi ett generellt besparingskrav på 4 miljoner
kr på de invandrings- och flykting relaterade verksamheterna såsom modersmålsundervisningen, slussen och förberedelseklasserna m.m. inom barn & utbildningsförvaltningen. Kostnaden för dessa verksamheter uppgår under 2016 till ca 65
miljoner kr. Vi slopar också den icke lagstadgade modersmålträningen i förskolan
och sparar därigenom ca en miljon kronor.
Dessutom lägger vi ett besparingskrav på 4 miljoner på SFI och andra invandringsoch flyktingrelaterade verksamheter inom Arbete & Välfärdsförvaltningen. Vår
bedömning är att en besparing på ca fyra miljoner kr för 2017 är fullt rimlig. Denna
besparing på fyra miljoner tillför vi istället omsorgsnämnden där pengarna skall gå till
äldreomsorgen. I dessa ekonomiskt kärva tider då det sparas på våra äldre 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 äldreomsorgen
Högre lärarlöner
Summa satsningar

7
2
9

Våra besparingar och omfördelningar
Slopa modersmålsträningen i förskolan, omfördelas inom BUN
Besparingskrav på modersmålsundervisningen, slussen och förberedelseklasser
Besparingskrav på SFI "svenska för invandrare" och flyktingmottagande (A&V)
Summa besparingar och omfördelningar

1
4
4
9
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Sverigedemokraternas förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa omsorgsnämndens driftbudgetram till 1.488,713 tkr vilket är 7 miljoner
högre än majoritetens förslag,
att fastställa arbete & välfärdsnämndens driftbudgetram till 421,104 tkr vilket är en
minskning med 4 miljoner jämfört med majoritetens ram,
att fastställa barn & utbildningsnämndens driftbudgetram till 1973,289 tkr vilket är
en minskning med 3 miljoner jämfört med majoritetens ram,
att fastställa majoritetens förslag till driftsbudgetar och investeringsbudgetramar för
övriga nämnder och styrelser,
att anta majoritetens förslag till investeringsbudget för 2017,
att besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2017 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,
att kommunen säger upp avtalet med Migrationsverket om mottagande av flyktingar
och andra skyddsbehövande och i stället tecknar ett avtal som ger kommunen full
kostnadstäckning tills dessa kommer i arbete. Avtalet skall vara ett så kallat nollavtal
och endast gälla de som flyttar till kommunen med stöd av EBO-lagen,
att kommunen skall säga upp avtalet om mottagning av flyktingbarn med
Migrationsverket och teckna ett nytt (nollavtal) som ger full kostnadstäckning.
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