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Förord
Det har gått bra för Kristianstads kommun ekonomiskt under ett antal år med bra
resultat men trots det finns det ett stort orosmoln på himlen som blir allt större.
Trots att det varit goda ekonomiska tider i landet räcker inte skatteintäkterna och
statsbidragen till längre. Det normala är att det i en högkonjunktur genereras ett
överskott som kan sparas till sämre tider. Så är inte fallet längre i Sverige, den stora
befolkningsökning som den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken orsakat,
genererar inte intäkter som motsvarar kostnads-ökningarna för densamma.
Minoritetsstyret budgeterar för 2019 med ett överskottsmål på en halv procent. Detta
är långt ifrån två procent som anses vara god ekonomisk hushållning enl. SKL. Det
som är extra illavarslande är att majoriteten måste använda sig av 60 miljoner kronor
av de kommunala bolagens vinster för att ens få budgeten att gå ihop. Det är inte
långsiktigt hållbart då 50 miljoner av denna summa är tidigare sparade vinster.
Lånebehovet de kommande åren är mycket stort och kommunens möjlighet att
självfinansiera investeringarna är otillräcklig. Beroende på ekonomiskt resultat och
genomförandegrad av budgeterade investeringar ligger självfinansieringsgraden på
mellan 30-50 procent. Investeringsbehovet är mycket stort under många år framöver.
Det är inte fråga om det blir en skattehöjning framöver utan när den kommer. Sveriges
kommuner & landsting (SKL) flaggade redan för mer än två år sedan för
skattehöjningar på upp till två kronor de kommande åren, vilket motsvarar ca 4500 kr
per år för den som tjänar 25 000 kr/mån. Högkonjunktur och vinstöverföring från
kommunala bolag har hittills gjort att skattehöjningen kunnat skjutas på framtiden.
Viker konjunkturen och räntan höjs kommer skattehöjningen som ett brev på posten.
Kommunens ekonomi ser ut som den gör mycket pga. den oansvariga invandringsoch flyktingpolitiken som övriga riksdagspartier länge varit överens om. Den
kommunala ekonomin 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 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 övriga partier har målsättningen att Kristianstads kommun
skall öka sin befolkning från drygt 84000 invånare till 90000 invånare. Kommunens
befolkningstillväxt har sedan många år bestått till ca 90 procent av invandring och
flyktingmottagande vilket är huvudorsaken till kommunens svaga 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.
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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. Vi har återkommande
evenemang såsom beachhandbollen, kulturnatten och bokfestivalen. Under 2018 har
vi haft VM i karting, Agility-VM, Melodifestivalens andra chans och Street Food
Festival.
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 konjunkturen
vänder och 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, 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.
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
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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 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 för kommunsektorn
Resultatutvecklingen
Kommuner och landsting har uppvisat positiva resultat sedan 2005. Genomsnittet för
perioden 2008-2017 för kommunsektorn som helhet motsvarar ett resultat på ca 3
procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Även om överskotten varit
betydande under de senaste åren så finns det förklaringar till det som är av mer tillfällig
natur. En stor del av överskotten beror på engångsposter, som exempelvis
återbetalningar av premier från AFA Försäkring och byggbonus.
De senaste åren har skatteunderlaget utvecklats starkt. Enligt SKL:s bedömning
kommer dock tillväxten att plana ut under 2018 och bli betydligt sämre från och med
2019. Detta i kombination med ökande behov gör att SKL räknar med att
kommunerna kan komma att behöva budgetförstärkande åtgärder på ca 30 miljarder
redan 2021, vilket motsvarar ca 1 procent av bruttokostnaderna årligen. Den exakta
innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv preciseras inte
i kommunallagen, men regeln är uttryck för den princip som funnits sedan lång tid
tillbaka, nämligen att varje generation ska bära kostnaden för den service som den har
beslutat om. Det krävs därmed tillräckligt positiva resultat för att kunna garantera att
nästkommande generation inte ska behöva ta ut högre skatt för att få samma service.
Beaktat de stora investeringar kommunsektorn står inför kommande år skulle resultat
motsvarande 4-5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag behövas, vilket en
nivå som SKL bedömer att kommunerna inte kommer att klara.
5 (9)

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.
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.

Budgetförutsättningar 2019
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 omfattande invandringen och flyktingmottagandet
som pågått under lång tid. Möjligheterna till satsningar är dessvärre 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 det yttersta ansvaret 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 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
Kristianstad ska ges möjlighet att få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Därför
är relationen med föräldrarna 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 och 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.
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De demografiska förändringarna i vår kommun har lett till stora utmaningar vilket har
varit känt under en lång tid. Ökningen av nyanlända och ensamkommande ungdomar
har skapat ett behov av nya förskolor och skolor. Detta medför att många miljoner
måste satsas för upprustning av förskolor och skolor, samt nybyggnationer, såsom
skolorna i centrala delarna av Kristianstad, Åhus och Näsby där Lingenässkolan och
Berga förskola håller på att byggas. Eftersom statsbidragen inte räcker till medför detta
en stor ekonomisk belastning på kommunen.

Våra satsningar & besparingar
Nio 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.
Tre miljoner till högre lärarlöner
Vi väljer också att avsätta tre 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.
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 8 miljoner kr
på de invandrings- och flykting relaterade verksamheterna såsom modersmålsundervisningen, slussen och förberedelseklasserna m.m. inom barn & utbildningsförvaltningen. Vi slopar också den icke lagstadgade modersmålträningen i förskolan
och sparar därigenom ca en miljon kronor.
Dessutom lägger vi ett besparingskrav på fyra miljoner på SFI och andra invandringsoch flyktingrelaterade verksamheter inom Arbete & Välfärdsförvaltningen. Vår
bedömning är att en besparing på ca fyra miljoner kr för 2019 är fullt rimlig. Denna
besparing på fyra 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.

7 (9)

Våra satsningar

Mkr

Mer pengar till omsorgen
Högre lärarlöner
Projektledare för att utreda möjligheter till ett motorsportcentrum vid Åsum Ring
Summa satsningar

9
3
1
13

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
8
4
13

Sverigedemokraternas förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa omsorgsnämndens driftbudgetram till 1.649,612 tkr vilket är 9 miljoner
högre än minoritetsstyrets ram,
att fastställa arbete & välfärdsnämndens driftbudgetram till 459,542 tkr vilket är en
minskning med 4 miljoner jämfört med minoritetsstyrets ram,
att fastställa barn & utbildningsnämndens driftbudgetram till 2.093,162 tkr vilket är en
minskning med 6 miljoner jämfört med minoritetsstyrets ram,
att fastställa kommunstyrelsens driftbudgetram till 199,391 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 2019,
att besluta att utdebitering av kommunalskatt i Kristianstads kommun år 2019 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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att erbjuda gymnasieungdomar arbete som handledare åt elever i Kristianstads
kommuns lovskolor. Förslaget finansieras inom BUN:s ram.
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