
 
 

En trygg och värdig äldreomsorg 
Trygghet, valfrihet och god livskvalitet ska vara självklara värden 
för våra äldre i Håbo. Servicen inom äldreomsorgen skall präglas 
av hänsyn till de äldres trygghet och integritet. 

 
Det här vill vi: 
 

 Verka för fler alternativa äldreboenden 

 Bibehållen möjlighet för äldre par att bo tillsammans även 

om maken/makan insjuknar 

 Satsa på utbildning för personal inom förebyggande 

verksamhet samt för vård av dementa och multisjuka 

 Stärka rehabiliteringsinsatserna 

 Skapa förutsättningar för ett trygghetsboende där boende 

och service är integrerat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En skola med fokus på kunskap 
Skolans mål ska vara att maximalt utveckla varje barn utifrån 
dess förutsättningar. Precis som inom andra välfärdsområden 
anser vi att kvaliteten är det viktiga, inte vem som driver 
verksamheten. Goda kunskaper ska ha högsta prioritet. 

 
Det här vill vi: 
 

• Att alla elever som går ut i årskurs nio ska vara godkända i 

alla ämnen 

• Öka lärarnas kompetens och möjligheterna till fortbildning 

• Att föräldrar aktivt ska kunna följa sitt barns utveckling 

• Göra gymnasiet mer attraktivt så att fler elever väljer att gå 

i gymnasiet i Bålsta 

• Tillämpa nolltolerans mot mobbing 

• Att ogiltig frånvaro omedelbart ska meddelas hemmet 

• Att kunskap kring företagande och entreprenörskap ska 

ingå i undervisningen för alla elever i skolår 7-9 

• Att endast behöriga lärare ska anställas 

• Att alla elever ska få en egen bärbar dator 

• Införa en kunskapsgaranti. Varje elev i skolår 3 ska kunna 

läsa, skriva och räkna. 

 

 

Vi tar ansvar för ekonomin 
Vi vill fortsätta att minska kommunens skuldsättning, så att vi får 
sänkta räntekostnader och mer pengar över till skola och omsorg. På sikt 
vill vi sänka kommunalskatten så att människor får behålla mer av sin 
egen inkomst. 
Vi vill också att kommunen ger förutsättningar för fler aktörer inom 
barnomsorgen och kulturen så att hela Håbo ska kunna växa. 

 
Så vill vi skapa fler jobb i Håbo: 
 
• Göra Håbo till en av Sveriges bästa kommuner för företagsamhet 

• Värna arbetslinjen genom att göra det lönsamt att arbeta, 

billigare att 

anställa och enklare att starta företag 

• Låta fler enskilda aktörer konkurrera med kommunala 

verksamheter 

genom till exempel utmaning 

• Öka samarbetet mellan näringsliv och skola 

• Satsa på åtgärder som ger sommarjobb för ungdomar 

• Göra markreserveringar för företagsetableringar i 

översiktsplanen 

 
 

 

 
 
 

Ett modernt Håbo 
Vi vill tillsammans med samarbetspartners utveckla 
kommunikationerna och göra det enklare för människor att 
resa i kommunen samt över kommungränsen.  
 

Det här vill vi: 
 Förbättra parkeringsmöjligheterna vid Bålsta 

resecentrum 
 Fortsätta utbyggnaden av cykelbanor 
 Jobba för att vägen mot Sigtuna/Arlanda prioriteras i 

regionen 
 Bygga en väg längs kraftledningen i västra Bålsta 
 Förlänga Åsleden till Dragets industriområde 
 Att en omlastningscentral och en ny slutstation för 

pendeltåget etableras i anslutning till Västerskogs 
industriområde 

 



 
 
 
 
 
 

 

Läs hela vårt handlingsprogram på nätet: 

www.moderaterna-haabo.nu 

 

 
 

Kontakta oss: 

Tel: 070-320 03 54 

info@moderaterna-haabo.nu 

 
 

Bli medlem: 

Ring 0939-100 30 00. 

Medlemsavgiften på 100 kronor 

debiteras din telefonräkning. 
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Moderaterna arbetar för alla människors 

frihet. Med tydlighet i våra värderingar, 

närvaro i människors vardag och insikt i 

vår tids samhällsproblem söker vi svaren 

på hur Håbo kan bli en bättre kommun 

att bo, leva och verka i, för alla.  

Vår arbetslinje ger fler möjligheter till eget arbete 

och frihet att forma sin vardag.  

 

Vi är noga i våra prioriteringar och tar ansvar för 

den gemensamma ekonomin. Det möjliggör en 

bättre välfärd då vi behöver den, en värdig 

äldreomsorg och en skola med fokus på kunskap.  

Så bygger vi ett tryggare,  

friare och mänskligare Håbo.  

Föregångskommunen Håbo. 
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