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Centerpartiets budget inför åren 2021-2024 

Nyårsnatten 2019, vi välkomnade 2020. Vem kunde då ana den  
situation vi idag står mitt i. En pandemi som lamslår större delen av 
världen. Stora delar av EU och Sverige är svårt drabbade och i  
skrivande stund ökar siffrorna över smittade i Corona även i vår 
kommun och spridningen ser tyvärr ut att öka. De mest utsatta är 
de äldre på särskilda boenden. Våra äldre som stöttat och hjälp oss 
andra genom alla år, den gruppen klarade vårt samhälle inte att 
skydda när de behövde oss.  

Personalen inom de kommunala verksamheterna har gjort ett  
fantastiskt arbete med att ändra i arbets- och säkerhetsrutiner för 
att skydda såväl elever som de äldre. Hur det ekonomiska läget 
kommer att se ut framöver är högst osäkert, och får vi nogsamt  
följa den utvecklingen något som SKR stöttar oss med. 

Kommunens ekonomi 

När det gäller kommunens ekonomi menar vi i Centerpartiet att 
sparpaket och skattehöjningar inte är rätt väg att gå. Det vi i första 
hand vill är att börja med besparingar inom områden som inte  
drabbar skola, vård och omsorg. Det finns flera sätt att göra  
besparingar, t.ex. att följa de avtal som idag finns för inköp i våra 
kommunala verksamheter. Att handla enligt de avtal som är  
tecknade inom kommunen – skulle innebära stora besparingar. Om 
detta skulle göras rätt, kan åtskilliga miljoner sparas.  

En annan möjlighet är att slå ihop bolag och nämnder istället för att 
spara på verksamheter som vård och omsorg. Kontrollen över den 
kommunala ekonomin är idag så dålig att stora sparpaket läggs hela 
tiden. Personalen inom våra verksamheter får jobba ännu hårdare 
för att hjälpa kommunen att komma tillrätta med ekonomin. Frågan 
är, hur länge orkar dom? För att komma tillrätta med detta vill vi i 
Centern införa en resultatutjämningsreserv – något som redan finns 
i andra kommuner. 



Barn och unga  

Vi i Centerpartiet vill göra specifika satsningar på barn och unga. 
Elevhälsan och barn/ungdomspsykiatrin skall fördjupa sitt arbete. I 
Hudiksvalls kommun skall finnas en nollvision som innebär att inga 
barn skall hamna utanför, alla ska klara grundskolan. Därför kom-
mer vi att följa den utvecklingen nära via den uppsiktsplikt som 
kommunstyrelsen har. Ett nytt uppdrag ges för att alla barn i  
årskurs 1 till 3 skall erbjudas information om de möjligheter som 
föreningslivet erbjuder. Målet skall vara att alla elever skall delta i en 
föreningsaktivitet.  

Seniorer 

För att seniorer skall erbjudas möjlighet till boende i de kommun-
delar de önskar bo i, under för dem värdiga former. Centerpartiet vill 
omedelbart starta ett handlingsprogram som skall möjliggöra detta. 
I det arbetet måste pensionärsorganisationerna erbjudas att delta.  

Vi vill satsa på grön tillväxt 

FN:s Globala mål, Agenda 2030, är en av grundstenarna runt hela 
vårt jordklot. Vi anser att Hudiksvalls kommun måste intensifiera 
sitt arbete med att införliva detta i hela vår kommun. Centerpartiet 
ser inte tillväxt som ett miljöhot utan som en möjlighet till  
utveckling och fler gröna jobb, inte minst för oss som bor i mindre 
orter och på landsbygden. Därför vill vi i Centerpartiet bl.a. satsa 
ännu mer på förnybara energi. Att cykla är en viktig del i att uppnå 
ett hållbart samhälle. I Hudiksvalls kommun finns inga planer eller 
strategier för hur vi skall lyfta cyklingen som ett hållbart alternativ, 
det vill vi ändra på.  



Närodlad politik i Hudiksvalls kommun 

Den budget ni har framför er står för en närodlad politik. Det inne-
bär närhet till beslut och människors möjlighet att påverka sin egen 
vardag. Hudiksvall har ett livskraftigt näringsliv. Detta tack vare att 
vi har ett stort antal lokala företagare, samt att de lokalt ansvariga 
på övriga företag tar stort ansvar.  

Oron är stor ute på landsbygden runt om i kommunen; kommer de 
kommunala skolornas finnas kvar? Stora investeringar görs i  
centrala Hudiksvall; vilka investeringar görs ute på landsbygden? 
Gapet mellan stad och land har blivit ännu större, under Social- 
demokraternas tid vid makten.  

Centerpartiet väljer en annan väg där vi ser hela Hudiksvall. Vi  
anser t.ex. att driftsformen intraprenad bör införas snarast möjligt. 
De som jobbar i verksamheterna inom omsorg och skola skall själva 
få möjlighet att driva sina verksamheter.  

Vi ser återigen till att satsa stora summor för att landsbygden skall 
ges möjlighet att bli digitaliserad. Det är en viktig satsning för att 
garantera en levande landsbygd där fler kan bo och verka i  
framtiden. 

Att utveckla området IOP – Idéburet Offentligt Partnerskap – inom 
den ideella sektorn. Det kommer göra att engagemanget och  
ekonomin stärks för de lokala föreningarna och att de kommunala 
bidragspengarna används på ett smartare sätt.  

Vi i Centerpartiet tror på en väg framåt både för stad och landsbygd 
i hela Hudiksvalls kommun. När andra ser problem ser vi potential. 
När andra pratar mest om staden, pratar vi även om landsbygden. 
När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya 
gröna jobb. När andra pratar om neddragningar talar vi istället om 
sunda och ansvarsfulla genomlysningar på det ekonomiska planet. 
När andra sprider oro, vill vi skapa trygghet. För oss är det självklart 
att hela Hudiksvalls kommun skall leva.  



Centerpartiets att-satser 

•  Att den nuvarande skolstrukturutredningen formellt 
läggs ned och lärandenämnden får ett uppdrag att profilera 
landsbygdsskolorna.  

•  Att under 2021 skall avtalstroheten öka till 90%.  

•  Att genomlysa samtliga politiska områden med målet att  
sänka kostnaden bl.a. för de politiska arvodena samt även 
tjänstepersoner. Med tanke på den kommunala ekonomins  
utveckling anser vi att en översyn bör göras av hela den 
kommunala organisationen med målet att slå samman ett  
antal bolag, styrelser och nämnder så snart som möjligt.  

•  Att ytterligare utreda samarbete mellan kommunerna i  
Hälsingland inom områdena bygg, miljö och räddning.  

•  Att i översiktsplanen lägga in minst ett till större område för 
vindkraft samt göra området kring Brickagruvan icke tillgäng-
lig för gruvbrytning. 

•  Att införa intraprenader både inom skola och omsorg. Målet 
skall vara 10 nya intraprenader.  

•  Att arbeta fram ett ”Seniorboende program” som på lång sikt 
skapa struktur kring seniorboendefrågorna. Detta ska ske i 
ett tydligt samarbete med bl.a. pensionärsorganisationerna.  
Programmet ska bl.a. innehålla förutsättningar gällande 
trygghetsboenden, boenden i samtliga kommundelar,  
specifika demensboenden och särskilda boenden. Social och 
omsorgsnämnden skall även ta fram kriterier som innebär 
valfrihet för våra kommuninvånare som önskar särskilt  
boende.  

•  Att återigen starta upp arbetet med ENIG, samt även låta det 
inbegripa långtidsarbetslösa vuxna.  

 
 
 



•  Att starta ett samarbete med föreningar, studieförbund och 
boendeaktörer, där målet skall vara att de som önskar skall 
ges möjlighet till egen odlingslott. Ett ”Starta upp-stöd” 
kommer att finnas att söka. För 2021 finns 400.000 kr att 
söka, där max beloppet är 25.000 per projekt.  

•  Att åter låta Kommunstyrelsen vara ansvarig för trygghets-
frågor och folkhälsofrågor, samt jobba för att införa grann-
samverkan i samtliga kommundelar. Att omgående ge ett 
uppdrag till kommundirektören gällande situationen i  
Iggesund. 

•  Att göra en nystart gällande arbetet med näringslivet, samt 
avveckla arbetet med KNS (Kommun och näringsliv i samver-
kan) då arbetet inte fungerat. Synpunkter från näringslivet i 
Hudiksvall, Företagarna och Svenskt Näringsliv är av stor vikt 
i arbetet. 

•  Att ge kommundirektören ett samordningsuppdrag att utreda 
möjligheten att starta upp flera aktiviteter via idéburet offent-
ligt partnerskap med målet att nå flera ungdomar i åldern 
16 -19 år; t.ex. fritidsgårdar för motorburen ungdom. I upp-
draget ingår även att utveckla ett närmare samarbete mellan 
SoM, Lär och Kof.  

•  Att ge kommundirektören ett uppdrag att i samverkan Kultur 
och fritidsförvaltningen där målet skall vara att alla barn i års-
kurs 1-3 skall ges möjlighet att delta i en föreningsaktivitet.  

•  Att kommunens arbete med att uppnå FNs Globala Mål, 
Agenda 2030, skall intensifieras i hela kommunen. 

•  Att intensifiera och effektivisera arbetet med att uppnå  
Hudiksvalls kommuns klimat- och miljömål.  

•  Att utreda vad kommunen kan göra för att minska utsläppen  
från transportsektorn inom kommunen. 

•  Att följa upp och se till att kommunorganisationen är fossilfri 
2025, i enlighet med de miljö- och klimatmål som är antagna. 



•  Att uppföljning skall ske kvartalsvis i kommunstyrelsen via 
uppsiktsplikten, gällande skolelever i grundskolan och deras 
resultat, för att uppnå visionen om att alla ska klara grund-
skolan. Fokus skall vara årskurs 3, 6, 8 och 9. 

•  Att ge ett uppdrag till kommunen landsbygdsstrateg att  
utforma en satsning på samtliga kommundelarna, fokus skall 
utgå från medborgardialoger i samtliga kommundelar.  

•  Att Folkets hus i Delsbo och Iggesund ska inkluderas i regle-
mentet för lokalbidrag, samt att lokalbidragen skall ges efter 
lika premisser.  

•  Att samtliga kommundelar skall erbjudas ett bra utbud av 
kultur och som är rimligt fördelat. 

•  Att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka  
möjligheten att införa en resultatutjämningsreserv. 

•  Att snarast utforma en cykelstrategi med tillhörande  
handlingsplan som gäller samtliga kommundelar. Målet skall 
även vara att bygga cykelleder mellan kommundelar, detta 
skall ske i nära dialog med Trafikverket och Region Gävleborg. 

•  Att göra en översyn av vilka idag kommunalt ägda områden 
som skulle kunna säljas till den ideella sektorn; exempelvis 
Campingen i Delsbo. 

•  Att avveckla kommunens växthus och istället anlita lokala  
aktörer.  

•  Att ge kommundirektören i uppdrag att kartlägga behoven 
gällande personer som är långtidsarbetslösa, långtidssjuk-
skrivna (ej daglig verksamhet), där målet skall vara att finnas 
i ett socialt sammanhang. Detta skall fortsättningsvis  
redovisas på KS varje kvartal. 

•  Att ge kommundirektören i uppdrag att undersöka möjlighe-
ten till större och bredare samarbeten mellan elevhälsan och 
regionens barn och ungdomspsykiatri, där även möjlighet att 
återinföra särskild skolform bör undersökas. 



•  Att Hudiksvalls kommun ställer sej bakom CEMR (Council of 
European Municipalities and Regions) deklaration som står för 
för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 
nivå. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, 
dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och  
servicen till invånarna. 

•  Att fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen får ett 
uppdrag att sammanställa en plan på lång och kort sikt  
gällande kommunens samtliga fastigheter samt behovet av 
underhåll. 

•  Att uppdrag ges till kommundirektören att vidareutveckla di-
gitaliseringen inom kommunens verksamhet, särskilt inom lä-
randeförvaltningen. 

•  Att varje nämnd ska ta ansvar att avsätta medel till oförut-
sedda utgifter. 

  
  
Investeringar 

•  Att avsätta 20 miljoner årligen fr.o.m 2021 för bredbands- 
utbyggnad i alla delar av kommunen. Det kommunalt ägda  
Fiberstaden skall ges nya ägardirektiv gällande optimeringen 
av utbyggnaden i dialogen med privata investerare så att 
samtliga kommunmedborgare gynnas på bästa möjliga sätt.  











 



 

 


