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Nulägesbeskrivning 
Det ekonomiska läget i Hudiksvalls kommun kan inte beskrivas som något 
annat än oroande. Social- och omsorgsnämnden visar stora underskott 
detsamma gäller även Tekniska nämnden. Prognoserna visar även på framtida 
underskott i Lärandenämnden. Läget är allvarligt och det är viktigt att politiken 
nu presenterar konkreta politiska förslag och visar ett tydligt ledarskap för att vi 
ska lyckas vända denna utveckling. Det handlar dels om att göra rätt 
prioriteringar men även att hitta nya sätt att arbeta.  

I Centerpartiets budgetförslag för 2020 gjordes en del prioriteringar som skiljde 
sig från majoritetspartierna. I Centerpartiets budget prioriterades skolan som 
fick ökade resurser med cirka 12 miljoner kronor. Utöver detta presenterades en 
del förslag på hur Hudiksvalls kommun kan spara ytterligare för att få 
ekonomin i balans. I denna rapport presenteras ett batteri med förslag som bör 
förverkligas om vi ska nå en balanserad ekonomi i kommunen.  

Förslag för en ekonomi i balans 
1. Avtalstrohet gällande inköp. I dagsläget är detta ingen prioritering inom 

Hudiksvalls kommun. När kommunen upphandlar de varor och tjänster vi 
behöver måste vi se till att kommunen också köper in från de företag som 
vunnit upphandlingen. Här bör en besparing på cirka 20-30 miljoner kunna 
göras.                                                                 

2. Se över om det är möjligt att slå ihop några av de kommunala bolagen. 
Viktigt för att spara in på både tjänstepersoner, politiker och 
politikerarvoden.  

3. Se över de nämnder som idag har ett stort antal politiker. Det är viktigt att 
se över även de politiska nämnderna och inte bara spara in på de som är 
anställda av kommunen. I många av våra nämnder sitter idag 30 politiker 
per nämnd. Detta bör ses över. 

4. Bygga upp ett välfungerande arbetssätt för att kontrollera kommunens 
fakturor. Det är viktigt att kommunen får det man betalar för. Därför bör 
kommunen omorganisera för att stärka arbetet med att granska fakturor.  



5. Utveckla arbetet med intraprenader inom både skola och äldreomsorgen 
ytterligare. Det finns idag exempel på intraprenader där sjuktalen är låga, 
personalen mår bättre och brukarna är nöjda. Detta arbete har stått still nu 
under flera år, det måste komma igång omgående.  

6. Sluta asfaltera om hela centrala Hudiksvall. Detta är en prioriteringsfråga. 
Centerpartiet menar att Hudiksvalls kommun idag inte har råd med att 
asfaltera i den utsträckning som idag genomförs. Istället bör dessa pengar 
investeras i att bl.a. renovera skolor och äldreboende, något som 
Hudiksvalls kommun inte prioriterat under en lång tid.  

7. Starta ett ENIG för vuxna. Detta är en viktig fråga för Centerpartiet. Idag 
har vi alldeles för många människor som går hemma och inte mår bra. 
Samhället måste stötta dessa människor och hjälpa dem in i jobb och 
utbildning. Genomför vi detta arbete kan vi se till att minska uttagen av 
försörjningsstöd samt att det är bra för de utsatta människornas mående.  

8. Utveckla samarbetet med de privata företag som finns i kommunen, Trygga 
Hjälpen är ett sådant exempel. Att vi har konkurrens är gynnsamt för 
kvaliteten. Här kan det tänkas finnas stora besparingsmöjligheter för 
Hudiksvalls kommun.  

9. Stärkt samverkan med föreningslivet. I de allra flesta av våra kommundelar 
driftar föreningar allt från fotbollsplaner till utegym. Detta är dock ovanligt 
inom Hudiksvalls stad. Här bör kommunen starta en dialog med 
föreningslivet för att se om de går att lägga en del av driften på föreningar 
mot att de t.ex. får nyttja anläggningen kostnadsfritt eller liknande. Detta 
bör även gälla skid- och elljusspår.  

10. Dra ner på små och onödiga utgifter. Låter självklart för många men för att 
ta ett exempel så ska man nu byta ut och sätta upp nya skyltar i hela centrala 
Hudiksvall. Det gäller att se över om dessa kostnader är något vi måste ta 
just nu eller om det kanske går att återanvända de skyltar som redan sitter 
uppe. 


