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TRYGGHET OCH VÄLFÄRD 
I FOKUS

ETT SVERIGE ATT LITA PÅ



VÄLFÄRDS- OCH TRYGGHETSPAKET

8,9 MILJARDER KRONOR

GLESBYGDSPAKET

2,4 MILJARDER KRONOR

Sociala insatser mot kriminalitet:  
1000 miljoner kronor

Arbetet med att bekämpa brottslighet måste 
göras genom skärpta straff och ett utbyggt rätts-
väsende, men också genom förebyggande sociala 
insatser. Kristdemokraterna föreslår därför en 
större satsning på att komma åt gängkriminella 
och stoppa unga från att hamna i kriminalitet.  

n Psykiatriambulanser
n Reformerad socialtjänst
n Stöd till utbyggnaden av fler familjehem och för-

bättrad kontroll av de som vill bli ett familjehem
n Kompetens- och metodutveckling för arbete med 

unga gängkriminella hos Statens intitutionsstyrelse
n Förstärkning av kriminalvården för insatser för 

unga kriminella. Bättre utslussning av unga krimi-
nella genom bla ökad användning av individanpas-
sade åtgärdsprogram

n Stöd till civilsamhällets insatser i utsatta områden

Rättsväsende: 890 miljoner kronor 

Kristdemokraterna vill se en förstärkning av hela 
rättsväsendet. I M/KD-budgeten gjordes stora 
tillskott på 2 miljarder kr 2019 och tillskottet utö-
kades för 2020. Därutöver gör vi nu förstärkning-
ar av hela rättsväsendet med 0,9 miljarder kr.    

n Resurstillskott till domstolar
n Domstolsutbyggnad   
n GW-modellen: Lönesatsning för att locka tillbaka 

pensionerade utredare
n Förstärkning av kriminalvården och utökat upp-

drag med utslussning av unga kriminella
n Fortsatt satsning på högre polislöner

Äldreomsorg: 3400 miljoner kronor

n Förbättrade villkor för personalen inom äldre-
omsorgen

n Återinför Omvårdnadslyftet
n Äldreboendemiljard 
n Nationell demensplan 
n Måltidslyft

n Äldresamtal
n Gemenskapsfrämjande aktiviteter

Vård och Sjukvård: 1613 miljoner kronor 

M/KD-budgeten gav stora tillskott till vård och 
sjukvård. Bland annat infördes nya kömiljar-
der, en primärvårdssatsning och kommuner och 
landsting fick ca 5 miljarder kr mer till sjukvård, 
vård och omsorg. Denna satsning utökas också 
2020. Nu föreslår Kristdemokraterna fler sats-
ningar. 

n Satsning på fler vårdplatser sjukhusvård 
n Stimulansmedel till att uppgradera patientlagen  
n Nya nationella standarder för E-hälsa 
n Förbättrad LSS
n Förlossningssatsning
n Förstärkning av Inspektionen för vård och omsorg
n Stöd till mer vård i glesbygd 
n Fler utbildningsplatser för vårdyrken
n Tillskott till Elevhälsan
n Geriatriskt centrum och utbildning inom geriatrik

Kristdemokraterna stärker glesbygd och lands-
bygd genom ett brett paket av åtgärder för jord-
brukare, skogsägare, jägare och invånare i kom-
muner där service och infrastruktur försämrats.  

Jordbruk/skog: 315 miljoner kronor

n Sänkt skatt diesel jordbruket (1 kr/l) 
n Stöd till ursprungsmärkning och upphandling
n Utökning av stödet till strukturkalkning 
n Stöd till biojetproduktion
n Större satsning än regeringen på bekämpning av 

skogsskador 

Infrastruktur: 1940 miljoner kronor

n Ytterligare medel till nya servicekontor
n Reseavdragshöjning 
n Utökad laddinfrastruktur för bilar och laddinfra-

struktur för lastbilar
n Ytterligare satsning bredband 



CIVILSAMHÄLLESPAKET

1,5 MILJARDER KRONOR

SKATTEPAKET

8,8 MILJARDER SÄNKT SKATT

n Ökad säkerhet järnvägsstationer och ett utökat 
statligt stöd till enskilda vägar

n Patientnära hotell där det är långa avstånd 
n Satsning på sjukvård i glesbygd 
n Fler domstolar i landet
n Återinför beredskapspolis för ökad trygghet 

Alla och företagande: 140 miljoner kronor 

n Vildsvinspaket – trikintest, test för radioaktivitet, 
möjlighet för jägare att sälja kött till butiker, res-
tauranger osv, ersättning för jaktlag som uppfyller 
sin kvot som länsstyrelsen fördelar

n Stöd för ägarskiften 
n Ytterligare medel dagligvarubutiker på landsbygd
n Utöka startstödet för unga jordbrukare och mins-

kat regelkrångel

n Fritidskort till alla barn mellan års-
kurs 2 och 9

n Bostad först
n Höjt tak till 3000 kr i gåvoskatte-

avdraget 
n Stöd till idrottsrörelsen
n Skattefritt funktionärsarbete i ideella 

föreningar upp till ett halvt prisbas-
belopp

n Borttagen reklamskatt för ideella 
föreningar

Kristdemokraterna prioriterar breda löntagar-
grupper, samt pensionärer, i svaret på regeringen 
och januaripartiernas budgetproposition för 2020. 
I vårt skatteförslag sänks skatten för alla med 
löneinkomst, pensionsinkomst och/eller bidrags- 
och försäkringsinkomster.

Skattesänkningar

n Bred skattesänkning för alla
n Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt
n Extra förhöjt jobbskatteavdrag för de över 69 år
n Dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslö-

sa, nyanlända och unga inom gruppen som har 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder

n Riktat jobbskatteavdrag för föräldrar

Vissa skattehöjningar

n Höjd moms 1 procent 
n Sänkt ränteavdrag 1 procentenhet per år och 

sänkt tak till 75 000 kr
n Nej till borttagen värnskatt 
n Nej till ingångsavdrag

BARNMORSKA

235:- 603:- 603:-
ST-LÄKARE VD STORBANK

52 100:-

För att stärka civilsamhället presenterar Krist-
demokraterna tillskott till föreningslivet, stimu-
lansmedel för samarbete med det offentliga samt 
skattesänkningar för att underlätta föreningsar-
betet.

LÄS VÅR BUDGET I SIN HELHET PÅ
www.kd.nu/budgetmotion2020



    Vår budget är en budget för ett Sverige  
  att lita på. Tittar man på sista raden 
så lägger vi 8,9 miljarder kronor mer 
än regeringen på välfärd- och trygghet; 
2,4 miljarder kronor mer för att stärka 
gles och landsbygd; 1,5 miljarder kronor 
till civilsamhället. Därutöver sänker vi 
skatter för 8,8 miljarder kronor för breda 
löntagargrupper och pensionärer. Inte bara 
bara för de som tjänar mest. 


