Handlingsprogram
2014
Nya Moderaterna
Håbo Kommun

Inledning
Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill
göra Håbo ännu bättre. Vi har vacker natur och rik tillgång på stränder.
Vår kommun ligger i en expansiv region, här finns goda möjligheter till
jobb och företagande. Vi har nära till andra städer, Arlanda flygplats och
bra tågförbindelser mot Stockholm eller Enköping-Västerås.
Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende att få göra Håbo till en
ännu bättre kommun. Vi vill se till att jobben blir fler, att resultaten i
skolorna förbättras och att alla våra äldre garanteras god service. Med
fler i arbete kan vi satsa mer på den gemensamma välfärden och utvecklingen av vår kommun.
I handen håller du Håbomoderaternas handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Här berättar vi mer om våra planer för vår
kommun. Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att
kontakta oss eller besöka vår hemsida.
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Ekonomi
Ordning och reda i kommunens ekonomi är en av våra viktigaste frågor.
Att hålla i invånarnas skattepengar är att ta ansvar. För att långsiktigt
säkra en välfärd av hög kvalitet krävs en välskött ekonomi. Politik handlar om att våga prioritera och vi vill sätta förskola, skola och omsorg i
främsta rummet.
Håbo kommun har hög skuldsättning, detta måste vi ändra på. Vi kan
inte fortsätta att låna för att klara av den dagliga verksamheten. Nya
Moderaterna har en målsättning att kommunen ska amortera 20 miljoner
per år de kommande åren.
Håbo kommun ska vara ett självklart val för företagare. Vi vill se en
ökad bredd av arbetsmarknaden i vår kommun genom mer valfrihet i
omsorgen, utmanarrätt och alternativa driftsformer. I vår kommun ska
vi alltid vara positiva till etablering av företag och kommunen ska underlätta för såväl nya som befintliga företagare att bedriva sin verksamhet.
I Håbo är kommunen en stor arbetsgivare, det innebär både möjligheter
och ett stort ansvarstagande. Det är i mötet med medborgaren som den
kommunala verksamheten levererar. En god personalpolitik är därför
avgörande för att verksamheten ska vara bra. Ett modernt, drivande och
positivt ledarskap på alla nivåer är grunden för framgång. Vi vill fortbilda våra medarbetare.
Kommunen har många lokaler som används i välfärden, vi måste ta
bättre hand om dem. Vi vill satsa på energieffektivisering och underhåll,
särskilt skollokalerna. Samtidigt som kommunen långsiktigt tar ansvar
för fastigheterna får eleverna bättre skolmiljö.
Vi vill arbeta för att:
•
•
•
•
•
•

Säkerställa en ekonomi i balans
Det ska vara enkelt att etablera företag i Håbo
Fler ska välja att bosätta sig i Håbo
Prioritera förskolan, skolan och omsorgsverksamheterna
Utöka kommuninvånarnas valmöjligheter i livets alla skeden
Skapa en trivsam och utvecklande arbetsplats för kommunens
arbetstagare
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Jobb och företagande
Jobben är grunden för välfärden. Bara när fler jobbar kan vi satsa på
bättre välfärd och fortsätta att utveckla Håbo. För oss är det självklart
att alla jobb är viktiga och att alla som kan och vill jobba också ska få
göra det efter egen förmåga – alla behövs.
Vi vill skapa goda incitament för
jobb och företagande i Håbo. I den
företagsrankning Svensk Näringsliv
årligen presenterar hamnade Håbo
under år 2014 på plats 71, vilket kan
jämföras med plats 42 år 2009. Vi
vet att Håbo kan bättre och vi måste
fortsätta att utveckla företagsklimatet
i Håbo.
Vi vill inspirera nyföretagande och
aktivt stödja de som nyligen startat
sin verksamhet. Håbo Marknads AB
är här en viktig aktör. Vi vill undersöka möjligheten till företagshotell
som ett sätt att underlätta för mindre
företagare som vill etablera sig centralt i kommunen.
Det är viktigt att utveckla valfriheten. Genom att tillåta alternativa
aktörer eller kommunens medarbetare att driva företag ökar mångfalden
och kvaliteten. Vi vill möjliggöra
för företag att konkurrera med den
kommunala verksamheten genom utmaningsrätt och Lagen om valfrihet,
LOV. Då kan fler företag etablera
sig i kommunen och på så sätt skapa
många nya arbetstillfällen.
Turismen omsätter årligen över 1,7 miljarder kronor i Uppsala län och
sysselsätter många unga. Såväl länets kommuner som landstinget måste
ansvara för att göra det enklare förbesökare att ta del av de många utflyktsmål som länet har att erbjuda.
Vi vill arbeta för att:
•
•
•
•
•
•
•

Undersöka möjligheterna till företagshotell
Säkerställa god service från kommunen
Utveckla valfriheten i kommunen
Införa utmaningsrätt och lagen om valfrihet
fullfölja planerna på expansion av Västerskogs industriområde
Utveckla Bålsta Logistikcentrum
Underlätta för turismföretagare
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Barn och unga
Alla barn ska ges en bra start i livet. Förskolan är en av de viktigaste välfärdsfrågorna. För föräldrar är en väl fungerande barnomsorg avgörande
för att få vardagen att gå ihop. Nya moderaterna vill höja kvalitetskraven
på förskolan. Kvalitet och valfrihet är våra viktigaste prioriteringar.
Alla barn är olika och har olika behov. För oss är det viktigaste att alla
barn garanteras en bra barnomsorg som ser just deras speciella behov
och styrkor. Därför är det viktigt att slå vakt om rätten att få välja förskola. Viktiga beslut ska fattas av föräldrar och barn i det egna hemmet,
inte av politiker. Vi ser positivt på alternativa aktörer i förskolan, t ex
föräldrar som vill driva verksamhet. Det ökar mångfalden och höjer
kvaliteten. Det skapar även möjligheter och valfrihet för personal, som
ges möjlighet att påverka sin vardag.
Tidigt stöd ger bäst effekt. Vi arbetar för en förskola som tidigt kan
uppmärksamma och möta barns speciella behov. Det handlar om att utjämna livschanser, att se alla och glömma ingen. Det spelar ingen roll hur
bra grundskolan senare är om grunden är svag och bräcklig. Misslyckas
vi med att tidigt fånga upp de barn som behöver stöd kan det försvåra
deras möjligheter i framtiden.
•
•
•
•
•
•
•

Värna valfriheten
Bättre se och upptäcka barns speciella behov
Tidigt stöd till de som behöver det
Se över storlekarna på barngrupperna
Säkerställa trygga skolmiljöer
Giftfria förskolemiljöer
Säker trafik till och från förskolan
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En skola i världsklass
Barn och ungdomar i Håbo kommun har rätt till en bra utbildning.
Kunskap är en investering för framtiden. Kunskap ger möjlighet att leva
ett rikare liv och uppfylla sina egna drömmar och mål. Kunskap, valfrihet, studiero och skickliga lärare är vägledande i Nya moderaternas
arbete att utveckla skolan i Håbo kommun.
Håbo kommun behöver en offensiv satsning på skolan, det handlar om
att se alla och glömma ingen. Vi vill utveckla skolan i dialog med trygga
lärare, elever och föräldrar samt leda ett aktivt arbete mot mobbning och
diskriminering. Alla ska trivas och känna sig trygg i skolans miljöer.
Vi vill ha mer kunskap i skolan. Vi vill förbättra resultaten i Håbos skolor, med bättre och tidigt stöd till de elever som behöver det. Barn med
särskilda behov ska i större utsträckning ges möjlighet till riktade insatser i mindre undervisningsgrupper. Vår målsättning är att alla elever ska
ha godkända betyg när de lämnar skolan.
För att långsiktigt säkra skolans kvalitet krävs ansvar om skolans resurser. Vi vill låta lärare vara lärare. För många elever kan en bra lärare göra
skillnad för livet. Vi måste bejaka och ta tillvara på lärares passion för
sitt yrke. Kompetens och engagemang ska värderas genom fortbildning
och höjda löner. Lärare ska få mer tid i klassrummen med eleverna och
mindre administrativ börda.
Vi vill att goda insatser ska löna sig och lyfta läraryrkets status. För att
öka attraktiviteten vill vi att karriärvägarna inom skolan blir fler. Genom
karriärstjänster höjer vi nivån på undervisningen och lyfter duktiga lärare. Därför vill vi öka antalet förstelärartjänster.
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Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd.
Vi vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med höga förväntningar
på alla elever. Vi vill möjliggöra läxhjälp i Håbo kommun. Läxhjälp i
skolan är ett viktigt sätt att se till så att alla elever, oavsett bakgrund, får
en chans att nå kunskapsmålen. Läxhjälp i skolan innebär extra undervisning under organiserade pedagogiska former utanför ordinarie
undervisningstid, t.ex. efter den ordinarie skoldagens slut. Vi vill även
skapa möjligheter för sommar- och lovskola.
Mätta magar lär sig bäst. Skolmaten ska vara näringsriktig och lunchen
en trygg stund på dagen. Vi vill se över möjligheterna att öppna skolrestaurangen för pensionärer för att kunna på ett trevligt sätt ge eleverna
fler vuxna under lunchen, vilket kan leda till en lugnare matsituation,
samtidigt som våra äldre får god och näringsriktig mat. Ett bra möte
mellan generationer.
Skolan har ett viktigt förebyggande arbete för att unga inte ska hamna snett. Skolan är hjärtat i jämlikheten och kan utjämna livschanser. I
skolan finns även möjlighet att se och fånga upp de elever som behöver
samhällets stöd.
Vi vill:
•
•
•
•
•
•
•

Mer kunskap i skolan
Extra stöd till de elever som behöver det
Låta lärare vara lärare och lätta den administrativa bördan
Satsa på lärare genom höjda löner och vidareutbildning
Införa fler förstelärare
Arbeta mot mobbning och kränkande beteende
Införa läxhjälp och sommarskola
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Fler bostäder
Fler bostäder är en av Håbo kommuns viktigaste utmaningar. Det är en
förutsättning om vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun. För oss i
Nya moderaterna är det en självklarhet att det måste bli enklare och smidigare att bygga och att vi får en mångfald av bostäder. Alla ska kunna
bo och trivas i Håbo.
För att underlätta för Håbos unga att få sin första egna bostad vill vi
se över möjligheterna att ta bort försvårande kommunala särkrav och
undersöka möjligheten att bygga mindre lägenheter på 15 – 20 kvadratmeter. Det kan hjälpa oss att locka till oss studenter från någon av våra
närliggande studentstäder, samt skapa möjlighet för våra ungdomar att få
sin första egna bostad.
Ett stort problem idag är de långa handläggningstiderna. Det gör att
många bostäder aldrig byggs. Vi vill korta handläggningstiderna för
bygglov och införa kommunala servicegarantier, den som inte får
bygglov i tid får bygglovsavgiften tillbaka.
Vi välkomnar en mångfald av aktörer på bostadsmarknaden. Det är viktigt att erbjuda tomter och byggrätter i attraktiva områden. Därför ser
vi gärna bebyggelse i strandnära områden och möjlighet till dispens från
strandskyddet. Att ge våra invånare möjlighet att hitta ett boende som
passar just dem. Vi vill underlätta för boende och byggande på landsbygden genom bättre information och rådgivning.
Vi vill undersöka möjligheten att samla kommunens fastigheter under
ett bolag och då förslagsvis Håbohus. Det kommer att innebära en mer
rättvis hyressättning, bättre underhållsplanering och bättre kostnadskontroll. Genom detta kommer vi kunna få en bättre översikt över
kommunens fastighetsbestånd.
Vi vill
• Förkorta handläggningstiderna och göra det enklare
att bygga bostäder
• Införa servicegarantier för bygglov
• Möjliggöra för fler aktörer att bygga i vår kommun
• Bygga mindre lägenheter anpassade för studenter
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Äldreomsorg
Det ska vara tryggt att bli äldre i Håbo kommun. Vi vill garantera alla
äldre livskvalitet och stor möjlighet att påverka sin vardag. Valfrihet
och kvalitet är ledord i vår politik. För att säkerställa kvaliteten behövs
tydliga kvalitetsuppföljningar. Politiker ska ställa tydliga mål och bär
ansvaret för att de uppnås.
Bara för att man blir äldre innebär det inte att förmågan att fatta beslut
försvinner. Det är en grundläggande trygghetsfråga att få välja var man
ska bo eller vem som ska hjälpa till där hemma. Att få välja själv ska gälla
oavsett om det handlar om hemtjänst, äldreboende eller hemsjukvård.
Viktiga beslut ska fattas hemma vid köksbordet och inte av kommunpolitiker.
Vi vill undersöka möjligheterna för att inrätta en äldrevårdcentral, likt
en barnavårdscentral, i Håbo kommun. Med bättre omhändertagande
kan vi förbättra de äldres hälsa. Knuten till äldrevårdscentralen kan även
en äldreombudsman finnas. Vi vill även stötta projekt som ”polarna för
äldre”, ungdomar som kan hjälpa äldre. Vi vill ge stöd och trygghet åt de
äldre.
Många äldre klarar sig bra allt längre upp i åren. Att bo kvar hemma
eller att få bo på egen hand är viktigt för många. Med trygghetsboenden, serviceboenden och fler hyresrätter ger Håbo kommun de äldre
mer valfrihet och ökad livskvalitet. Boendeformen i Pomona skall även
fortsättningsvis vara servicehus. Vi vill även undersöka möjligheterna till
ett äldreboende eller servicehus i Skokloster.
En ny samlingslokal för SPF, PRO och finska föreningen kommer att
behövas. Vi vill verka för ett nytt planprogram för hela Dyarne-området
vad gäller verksamhetslokaler, boende mm.
•
•
•
•

Utöka valfriheten för kommuninvånarna
Bättre kvalitet i omsorgsverksamheterna
Starta en äldrevårdscentral
Att kommunen säkerställer att det finns olika typer av boenden för
livets alla skeden
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Trygghet
Du som bor, arbetar eller vistas i Håbo ska känna dig trygg och säker. Håbo kommuns bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer
ska upplevas som trygga och säkra av alla. Tillsammans med polis,
fastighetsägare, frivilligorganisationer och andra aktörer driver vi utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet.
Med välfungerande gatubelysning ökar tryggheten på kvällar och nätter. Vi
arbetar för nolltolerans med klotter och skadegörelse. Vi vill arbeta för ett
tryggare Skokloster och bland annat motverka buskörning kvällstid.
• Skapa en trygg stadsmiljö med välfungerande belysning
• att utveckla kommunens samverkan med polis och andra
brottsförebyggande organisationer
• Införa nolltolerans mot klotter och skadegörelse
• Vi vill stötta nattvandrare
• Motverka buskörning på kvällstid
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Infrastruktur och
kommunikation
Vi vill bygga en hållbar framtid där vi tar ansvar för miljön samtidigt
som vi får fler jobb och ökad tillväxt. Vi utvecklar kollektivtrafiken,
stadsmiljön och tar ansvar för Mälarens utlopp i vår kommun.
Nya moderaterna har tillsammans med Alliansen utvecklat kollektivtrafiken i Uppsala län. Idag görs 27 procent fler resor än 2006 och Uppsala
län landets största utbud av kollektivtrafik. I landstinget fortsätter Nya
moderaterna att satsa på bättre kollektivtrafik för ett göra det enklare för
människor att ta sig till jobb och fritidsaktiviteter. I Håbo kommun vill
vi utveckla systemet med fler lokalbussar till stationen. Vi föreslår även
att införa gratis resande för pensionärer under dagtid.
Alla som vistas i trafiken ska känna sig trygga. Oavsett om du reser
med bil, cykel eller promenerar ska du kunna känna dig säker. I Håbo
kommun är underhållet av gång- och cykelvägar eftersatt, vi måste
hantera detta. På så vis kan vi långsiktigt garantera bra infrastruktur i
vår kommun. Vi vill även förbättra tillgängligheten, till exempel genom
uppvärmda gångstråk. En ny gång- och cykelväg till Krägga är önskvärd. En länk mellan Slottskogen och Slottet i Skokloster är också på
prioriteringslistan.
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi göra det enklare att källsortera, förbättra informationen kring återvinning och utöka öppettiderna på
återvinningscentralen. Håbo kommun kan även utveckla sitt samarbete
med lokala företagare om energieffektiviseringar och energisatsningar.
Båtlivet är en viktig del i många Håbobors fritidsliv. Vi vill underlätta
båtklubbarnas verksamhet och undersöka möjligheterna till en kommunal tömningsstation för latrin.
Vi vill:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsätta utveckla kollektivtrafiken i länet
Fler lokalbussar till stationen
Införa gratis resande för pensionärer dagtid
Hantera det eftersatta underhållet av gång- och cykelvägar
Underlätta båtlivet
Undersöka möjligheterna för en kommunal tömningsstation för latrin
Bygga gång och cykelväg till Krägga
Länka samman Slottskogen och slottet i Skokloster med en gångväg
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Kultur och fritid
Vi vill stödja idrotten. Ungdomars idrottande är en bra investering i
ungdomens framtid.
Håbomoderaterna vill undersöka förutsättningarna för att bygga ett
”idrottens hus” storlek 2 handbollsplaner 1500 åskådare när ekonomiska
förutsättningar finns. Projektet är angeläget.
Vi vill införa en tjänst som Föreningsassistent. Arbetsuppgifter: rådgivning i ekonomiska frågor, hjälpa till med föreningarnas ekonomiska
redovisning och budget, samordna föreningarnas evenemang och ta fram
en evenemangskalender för kommunen. Föreningsbidragen bör ses över.
Tillgången på strövområden i kommunen är viktig. Exempel på detta är
Granåsen och Vibyområdet med fortsättning ner mot Mälaren. Friluftsfrämjandet har gjort förtjänstfulla insatser att anlägga uppmärkta stigar
och rastplatser, och vi vill uppmuntra och stödja denna verksamhet.
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Skokloster – Håbos Riviera
Skohalvön är ett unikt område i Håbo kommun, inte bara tack vare sitt
slott och sin natur, utan också för potentialen att bli en tillväxtort med
nya företag, bostäder och förskola.
• Vi vill ha en färjeförbindelse över Skofjärden.
• Som komplement kan kommunen arbeta med att förlägga service
närmare Skohalvön.
• Vi vill öka antalet arbetstillfällen genom att stödja Skoklostergruppens arbete.

Turism
Vi vill slå vakt om de ”klassiska” turistmålen i kommunen, som
Skokloster och Lasse Åbergs Museum, Fridegårdsmuséet och Biskops
Arnö. Landsbygdsturismen-bo på lantgård och ”bed and breakfast” gör
Håbo kommun mer attraktiv och levande. Många utländska turister har
upptäckt detta och återkommer år efter år.
Vi vill också utveckla turismen för att göra vår Vikingabygd attraktiv.
Dragetområdet med Lillsjön kan vara en fantastisk arena för Vikingaspel. Strövtåg i Vikingarnas spår och båtturer till olika utflyktsmål
såsom Birka, Biskops-Arnö och Skokloster.
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