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Välfärds- och trygghetspaket: 8,9 miljarder kr  
Kristdemokraterna prioriterar vård, omsorg, rättsväsende och sociala insatser i vårt 

budgetalternativ för 2020. 

 

Allmänt  

I M/KD-budgeten gjordes generella tillskott på 5 miljarder kr för 2020. Kristdemokraterna 

utökar nu den satsningen för 2020 och 2021.  

• 2 miljarder kr i generella statsbidrag till kommunerna 

 

Sociala insatser mot kriminalitet: 1000 miljoner kr 

Arbetet med att bekämpa brottslighet måste göras genom skärpta straff och ett utbyggt 

rättsväsende, 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.   

 

• Psykiatriambulanser: Förra året åkte polisen ut på 15 123 självmordsförsök. Med 

psykiatriambulanser avlastas polisen samtidigt som det förbättrar omhändertagandet 

av personer med självmordstankar och akuta psykiatriska diagnoser 

• Reformerad socialtjänst: Krissocialjour för nationell samordning av socialtjänsten, 

utökad SSPF-samverkan (skola-socialkontor-polis-fritid) i syfte att förhindra att barn 

hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende. Kunskapshöjande insatser och 

metodstöd för socialtjänsten. Nationell samordning och stöd av socialtjänstens arbete 

med barn och unga. 

• Stöd till utbyggnaden av fler familjehem och förbättrad kontroll av de som vill bli ett 

familjehem.  

• Kompetens- och metodutveckling för arbete med unga gängkriminella hos Statens 

intitutionsstyrelse (Sis).  

• Förstärkning av kriminalvården för insatser för unga kriminella. Bättre utslussning av 

unga kriminella genom bla ökad användning av individanpassade åtgärdsprogram. 

• Stöd till civilsamhällets insatser i utsatta områden 

 

Rättsväsende: 890 miljoner kr  

Kristdemokraterna vill se en förstärkning av hela rättsväsendet. I M/KD-budgeten gjordes 

stora tillskott på 2 miljarder kr 2019 och tillskottet utökades för 2020. Därutöver gör vi nu 

förstärkningar av hela rättsväsendet med 0,9 miljarder kr.     
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• Resurstillskott till domstolar: Kostnadsutvecklingen inom domstolarna är större än 

tidigare förväntat på grund av en ökad måltillströmning och regeringens tillskott 

täcker inte behoven. 

• Domstolsutbyggnad: Utbyggnad föreslås med tre nya tingsrätter 2020, två tingsrätter 

och en hovrätt 2021 och en kammarrätt och en hyres- och arrendenämnd 2022.     

• GW-modellen: Lönesatsning för att locka tillbaka pensionerade utredare. 

• Förstärkning av kriminalvården och utökat uppdrag med utslussning av unga 

kriminella 

• Fortsatt satsning på högre polislöner från 2022   

 

 

Äldreomsorg: 3400 miljoner kr 

• Förbättrade villkor för personalen inom äldreomsorgen: prestationsbaserat stöd till de 

kommuner som förbättrar personalens villkor inom äldreomsorgen. De kommuner 

som bedriver aktivt arbete med att minska användandet av delade turer, förbättrar 

personalkontinuiteten, uppnår god medarbetarnöjdhet och -delaktighet, samt 

minskar de grupper som äldreomsorgens chefer har ansvar för får del av stödet. 

• Återinför Omvårdnadslyftet: utbildning för äldreomsorgens chefer och 

schemaläggare, samt förlänger och utvidgar satsningen på kompletterande utbildning 

för de som har en tidsbegränsad anställning inom omsorgen. 

• Äldreboendemiljard: Investeringsstöd för att uppfylla förslaget om en 

äldreboendegaranti samt ett prestationsbaserat stöd till de kommuner som klarar av 

att anvisa en äldreboendeplats inom tre månader.  

• Nationell demensplan  

• Måltidslyft 

• Äldresamtal 

• Gemenskapsfrämjande aktiviteter inom äldreomsorgen 

 

Vård och Sjukvård: 1613 miljoner kr  

M/KD-budgeten gav stora tillskott till vård och sjukvård. Bland annat infördes nya 

kömiljarder, 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 satsningar.  

 

• Satsning på fler vårdplatser sjukhusvård  

• Stimulansmedel till att uppgradera patientlagen: Lagen måste förtydligas så att 

regionernas möjlighet att sätta tak för hur många patienter en vårdgivare får åta sig 

helt elimineras.   
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• Nya nationella standarder för E-hälsa: Det behövs en nationell styrning av 

regionernas upphandling och hantering av It-system i syfte att skapa bättre 

informationsöverföring och samverkansmöjligheter mellan regionerna.  

• Förbättrad LSS: Högre schablonuppräkning på 2,2 procent och tillskott för att 

inkludera de som fallit ur LSS pga lagtolkningar och som återigen ska få assistans till 

följd av vår politik. 

• Förlossningssatsning: Bland annat satsningar på eftervård med hembesök 

(uppföljning efter förlossning), en rehab-check för att rehabilitera 

förlossningsrelaterade problem och barnmorsketeam. 

• Förstärkning av Inspektionen för vård och omsorg 

• Stöd till mer vård i glesbygd  

• Fler utbildningsplatser för vårdyrken 

• Tillskott till Elevhälsan 

• Geriatriskt centrum och utbildning inom geriatrik 

 

Glesbygdspaketet: 2,4 miljarder kr   
Kristdemokraterna stärker glesbygd och landsbygd genom ett brett paket av åtgärder för 

jordbrukare, skogsägare, jägare och invånare i kommuner där service och infrastruktur 

försämrats.   

 

Jordbruk/skog: 315 miljoner kr 

• Sänkt skatt diesel jordbruket (1 kr/l) och kompensation för de som kör på helt ren 

diesel och som inte omfattas av skattesänkningen 

• Stöd till ursprungsmärkning och upphandling – kommunerna ska få kompetens att 

upphandla lokalt 

• Utökning av stödet till strukturkalkning – minska övergödningen och förbättra 

jordens avkastning 

• Stöd till biojetproduktion 

• Större satsning än regeringen på bekämpning av skogsskador pga granbarkborren och 

ökade ersättningsmöjligheter för viltskador 

 

Infrastruktur: 1940 miljoner kr 

• Ytterligare medel till nya servicekontor (7 ytterligare utöver regeringens 27) 

Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan under samma tak 
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• Reseavdragshöjning – 22 kr/mil + höjning av tak till 13 000 kr 

• Utökad satsning på laddinfrastruktur för bilar och ny satsning på laddinfrastruktur 

för lastbilar 

• Ytterligare satsning bredband  

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

• Patientnära hotell på orter där det är långa avstånd till förlossningskliniker och 

satsning på sjukvård i glesbygd via en allmänt resursstärkande satsning  

• Fler domstolar i landet: Utbyggnaden föreslås med tre nya tingsrätter 2020, två 

tingsrätter och en hovrätt 2021 och en kammarrätt och en hyres- och arrendenämnd 

2022. 

• Återinför beredskapspolis för ökad trygghet  

 

 

Alla och företagande: 140 miljoner kr  

• Vildsvinspaket – trikintest, test för radioaktivitet, möjlighet för jägare att sälja kött till 

butiker, restauranger osv, ersättning för jaktlag som uppfyller sin kvot som 

länsstyrelsen fördelar 

• Stöd för ägarskiften – både generationsväxling och hjälp till personal som vill ta över 

verksamhet som annars skulle lagts ner1 

• Ytterligare medel dagligvarubutiker på landsbygd 

• Utöka startstödet för unga jordbrukare och minskat regelkrångel, t ex slopa 

personalliggare 

Civilsamhällespaket: 1,5 miljarder kr  

 
För att stärka civilsamhället presenterar Kristdemokraterna tillskott till föreningslivet, 

stimulansmedel för samarbete med det offentliga samt skattesänkningar för att underlätta 

föreningsarbetet. 

  

• Fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för 

deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet, samt 

                                                        
1 Ang stöd till ägarskiften (statistik från Företagarna): 
För bara några decennier sen var det vanliga att familjeföretag togs över av barnen, men idag görs detta bara i 
omkring 30 procent av fallen, och trenden verkar fortsätta nedåt. 
60 procent av företagarna är över 50 år och 29 procent är över 65. Problemet är som störst i glesbygdsområden. I 
övre Norrland har nästan hälften av företagarna passerat pensionsåldern.  
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kulturskolan. 500 kronor i stöd per år och för de i ekonomisk utsatthet ges 2400 

kronor per år. 

• Bostad först: Ska vara den primära insatsen för hemlösa/bostadslösa personer med 

samtidig beroendesjukdom i hela landet.   

• Höjt tak till 3000 kr i gåvoskatteavdraget  

• Stöd till idrottsrörelsen: Ökad friskvård på fritids, äldrelyft för mer fysisk aktivitet 

bland äldre samt stöd till riksidrottsförbundet  

• Skattefritt funktionärsarbete i ideella föreningar upp till ett halvt prisbasbelopp.  

• Borttagen reklamskatt för ideella föreningar 

 

Skattepaket: 8,8 miljarder kr i sänkt skatt 
Kristdemokraterna prioriterar breda löntagargrupper, 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 

• Bred skattesänkning för alla. En medelinkomsttagare (34 000 kr) får en skattelättnad 

på över 2500 kr per år. En genomsnittlig pensionär får 1320 kr per år. 

• Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt från 42 400 kr till 44 200 kr. Det innebär 353 

kr per månad i sänkt skatt för omkring 1,4 miljoner löntagare, jämfört med de drygt 

300 000 som betalar värnskatt. Brytpunkten höjs i ett till steg 2021, vilket innebär att 

skiktgränsen blir ca 47 100 kr, inkl indexuppräkning. 

• Extra förhöjt jobbskatteavdrag för de som är 69 år eller äldre: För en äldre med 20 

000 kr i inkomst ger det ca 1000 kr per månad i sänkt skatt, utöver det redan förhöjda 

jobbskatteavdraget. 

• Dubbelt jobbskatteavdrag för långtidsarbetslösa, nyanlända och unga inom gruppen 

som har arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det innebär omkring 1600 kr i månaden i 

sänkt skatt. 

• Riktat jobbskatteavdrag för föräldrar, som är en fast nivå på 100 kr per förälder 2021. 

Reformen byggs sedan ut till 150 kr per förälder under 2022. 

 

 
Vissa skattehöjningar 

• Höjd moms 1 procent  

• Sänkt ränteavdrag 1 procentenhet per år och sänkt tak till 75 000 kr 
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• Nej till borttagen värnskatt  

• Nej till ingångsavdrag  

 

 


