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Tillväxt – samarbete - valfrihet 
 
 

Tillväxt skall prägla Håbo kommun de 

kommande fyra åren.  

Det gäller såväl nya företag som familjer, 

entreprenörer och engagemang.  

Det gäller givetvis också våra 

skolungdomar som ska ges ökade 

kunskaper om företagande så att vi säkrar 

tillväxten också i framtidens Håbo.  

Det handlar om fler aktörer inom 

barnomsorgen och kulturen, där 

kommunen kan ge förutsättningar för att 

hela Håbo ska kunna växa. För ju mer vi 

växer, desto större valmöjligheter 

kommer vi också att få.  

Med en fortsatt stabil ekonomi finns 

utrymme för satsningar inom ramen för 

god samverkan där vi tillsammans 

genomför det bästa för Håbo.  

 

Utan samarbete kommer vi dock inte 

långt i våra visioner.  

Detta dokument är avsett att ligga till 

grund för det program som tas fram i 

förhandlingar mellan våra 

samarbetspartier  

 

efter valet. Det dokumentet kommer i sin 

tur brytas ner i konkreta åtgärdslistor 

som följs upp kontinuerligt under 

mandatperioden. 

 

Medborgarna är alltid viktigare än 

politikerna, därför ska Håboborna 

ständigt stå i fokus.  

Företagaren, politikern och den enskilde 

medborgaren ska alltid finnas nära 

varandra. Ett stärkt näringsliv ger en 

levande kommun, effektivare samarbete 

ger bättre service och valmöjligheter ger 

nöjda invånare.  

Samtidigt vill vi öka tryggheten och 

stabiliteten, det kräver ett ledarskap som 

vågar ta fighten. Det gör vi moderater. 

Håbo ska alltid kännas modernt, tryggt 

och snyggt att vistas i. 

 

 

 

 



 
EKONOMI 
 

Vi tar ansvar 
 

Grundstommen i en god kommunpolitik 

är den ekonomiska politiken. Här krävs 

ordning och reda, inte minst i tuffa tider.  

Vi har lyckats sänka skuldnivån under 

dessa fyra år trots den ekonomiska och 

finansiella krisen. Den ekonomiska 

situationen runtom i världen påverkar 

också oss i Håbo, därför är det alltid 

viktigt att respektera budgettak och 

överskottsmål. Förslagen i detta program 

kommer att bli verklighet när ekonomin 

tillåter. Vi prioriterar välfärdens kärna, 

som skolan, vården och omsorgen. Med en 

långsiktig planering kan vi med balans i 

kommunens ekonomi skapa utrymme för 

att satsa på förbättringar för Håbos 

invånare.  

 

Alliansregeringen har infört 

jobbskatteavdraget, som särskilt riktar sig 

till de med små och medelstora inkomster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Respektera budgettak och 

överskottsmål 

 Prioritera välfärdens kärna 

 Effektivisera och utveckla de 

kommunala verksamheterna 

genom mångfaldsreformer 

 Minska kommunens 

skuldsättning, detta medför att vi 

får sänkta räntekostnader och 

mer pengar över till välfärdens 

kärna 

 På sikt sänka kommunalskatten 

så att människor får behålla mer 

av sin egen inkomst 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Minskat kommunens skuld 

 Skapat en 

upphandlingsorganisation för att 

kunna säkerställa bästa möjliga 

kvalitet och kostnadseffektivitet 

inom hela kommunen 

 Klarat de finansiella målen trots 

ekonomisk kris i hela världen 

 Påbörjat inrättandet av ett 

medborgarkontor 

 

En sjuksköterska har exempelvis fått 

omkring 1 700 kr mer i månaden, och vi 

vill på detta sätt fortsätta att skapa 

drivkrafter för att jobba genom att det blir 

mer lönsamt. Alliansen har också under 

det senaste året anslagit 24 miljoner för 

tillfälliga jobb och praktikplatser, främst 

för unga utan arbete. Insatserna sker 

tillsammans med arbetsförmedlingen. 

 

 



JOBB & FÖRETAGANDE 
 

För fler jobb i Håbo! 
 

Stora delar av jobbpolitiken utformas på 

nationell nivå. Kommunen ska ta sin del 

av ansvaret genom att skapa bättre 

förutsättningar för företagande och 

motverka långvarigt utanförskap. 

Framtidens välfärd är beroende av att 

människor startar och driver företag, det 

är så vi skapar tillväxt i Håbo. Under den 

gångna mandatperioden har Håbo 

kommun genom den långsiktliga 

satsningen som har gjorts på 

näringslivsfrågor förbättrat 

förutsättningarna för nya företag att 

etablera sig. Håbo kommun är nu bäst i 

länet på detta, enligt 

Nyföretagarbarometern. Men vi nöjer oss 

inte där. Under de kommande åren ska vi 

inte bara fortsätta toppa länet, utan också 

landet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett konkret sätt att skapa goda 

förutsättningar för entreprenörer och 

innovatörer är att ge enskilda aktörer 

möjligheter att utmana de kommunala 

verksamheterna.  

Erfarenheterna visar att enskilda aktörer 

kan tillföra nya idéer och stimulera den 

kommunala verksamheten. Mångfald och 

konkurrens ger ny kraft för utveckling av 

välfärdens kärna.  

Lagen om valfrihetssystem tillåter till 

exempel elever att välja skola och äldre att 

välja hemtjänst. Även detta har skapat 

möjligheter för nya entreprenörer att 

etablera sig inom traditionellt slutna 

sektorer.  

 

Detta vill vi fortsätta med på ett sådant 

sätt att även små företag kan delta, till 

exempel genom att där så är möjligt dela 

upphandlingar i mindre delar. 

Särskilt goda insatser från företagare och 

entreprenörer uppmuntras numera också 

på Håbos egen näringslivsgala där priset 

Guldkompassen delas ut. 

 

 

 



Även skolan kan bidra till ett gott 

företagsklimat. Kunskaper om hur man  

 

startar och driver företag ska vara 

lättillgänglig för alla elever. 

Gymnasieprogrammen ska inriktas på att 

erbjuda utbildningar som efterfrågas på 

arbetsmarkanden för att motverka 

ungdomsarbetslöshet. Under somrarna 

ska ungdomar få möjlighet till feriearbete 

genom kommunala sommarjobb.  

 

Kommunen ska bistå med administrativ 

hjälp till företag som anställer 

sommarjobbande ungdomar samt 

fortsätta att satsa på 

sommarlovsentreprenören. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Att Håbo ska vara en av 

Sveriges bästa kommuner för 

företagsamhet 

 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 

 Reservera mark för 

företagsetableringar 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Satsat på att få nya företag att 

etablera sig 

 Infört utmanarrätt där privata 

entreprenörer kan utmana 

kommunens verksamhet 

 Infört möjlighet till kommunal hjälp 

med administrering av anställning 

av ungdomar åt Håbos företag 

under sommaren 

 Satsat på fler kommunala 

sommarjobb samt på projektet 

Sommarlovsentreprenören 

 Klättrat från 121:a till 24:e plats i 

Sverige vad gäller nyföretagande 

 Antagit en näringslivspolicy 

 Beslutat om att vara med i EU-

projektet Leader 

 Satsat på information med hjälp av 

nya skyltar, broschyrer och 

hemsidor 

 Prioriterat företagarträffar och 

utökad stödet till kommunens 

företagare 

 Inrättat Guldkompassen 

 Köpt in ny industrimark  

 Stöttat SKIPARK 360-projektet (dock 

ej genom finansiering) 

  

Kommunen ska bistå med 

administrativ hjälp till företag som 

anställer sommarjobbande ungdomar 

samt fortsätta att satsa på 

sommarlovsentreprenören. 

 



GRUND- OCH GYMNASIESKOLA 
 

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. Bra kvalitet kräver också 

bra lärare och vi vill att alla elever ska 

undervisas av behöriga lärare. Lärare och 

rektor ska också få kontinuerlig 

fortbildning och kompetensutveckling. 

Forskning pekar på tydliga samband 

mellan lärarnas kunskaper och 

pedagogiska kompetens, rektorernas 

förmåga att leda och elevernas 

prestationer.  Föräldrar och 

vårdnadshavare ska självklart kunna följa 

sitt barn under hela skolgången och vi ska 

fortsätta arbetet med att förbättra 

skolmiljön och skolmaten. 

 

Håbos högstadieelever ska ges kunskap i 

hur man kan starta och bedriva företag 

för att kommunen också i framtiden ska 

kunna växa och utvecklas positivt.  

För en skola i tiden krävs också att 

skolorna hänger väl med i utvecklingen 

inom IT. Vi vill ta vara på de möjligheter  

 

 

som modern teknik ger för att underlätta 

och förbättra undervisningen.  

 

Vi vill att Håbos välfungerande särskola 

bibehålls och att dess verksamhet skall 

fortsätta att integreras maximalt i 

samhällsstrukturerna.  

 

Arbetet med att utveckla och 

marknadsföra Fridegårdsgymnasiet skall 

fortsätta för att locka fler elever att 

studera i Bålsta. Genom att tydligare 

profilera utbildningar och skapa en 

starkare marknadsanknytning kan vi 

behålla eleverna inom kommunen. 

 

Vi vill även fortsättningsvis att de som vill 

skall kunna välja skola, oavsett om den 

drivs kommunalt eller som friskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Moderaterna i Håbo vill: 

 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  

 Att ogiltig frånvaro omedelbart 

ska meddelas hemmet 

 Införa nolltolerans mot mobbing 

 Göra gymnasiet mer attraktivt så 

att fler elever väljer att gå i 

gymnasiet i Bålsta 

 Att kunskap kring företagande 

och entreprenörskap ska ingå i 

undervisningen för alla elever i 

skolår 7-9 

 Att alla elever ska få en egen 

bärbar dator  

 Att endast behöriga lärare ska 

anställas 

 Införa en kunskapsgaranti. Varje 

elev i skolår 3 ska kunna läsa, 

skriva och räkna 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Fått två friskoleetableringar i 

Bålsta tätort  

 Genomfört certifiering i samtliga 

kommunala grundskolor 

 Påbörjat förbättringsprogram på 

de skolor där detta varit aktuellt 

 Ökat lärartätheten 

 Sett till så att alla elever har en 

utvecklingsplan 

 Ökat samarbetet med föräldrar 

genom att inrätta ett centralt 

föräldraråd 

 Satsat på att förbättra skolmaten 

 Samarbetat med grannkommuner 

för att fylla platserna på 

gymnasieprogrammen 

 Ökat samarbetet med näringslivet 

så att utbildningen kan leda till 

lokalt arbete 

 Startat ett skollyft 

 Satsat på Ung företagsamhet  

 Prioriterat entreprenörskap i 

skolan 

 

 



KOMMUNIKATION & INFRASTRUKTUR 
 

Ett modernt Håbo 

En god infrastruktur och väl fungerade 

kommunikationsmöjligheter är avgörande 

för att Håbo ska vara en attraktiv 

kommun för såväl arbetspendlare som 

företagare och den enskilda 

kommuninvånaren. Vi vill tillsammans 

med samarbetspartners utveckla 

kommunikationerna och göra det enklare 

för människor att resa i kommunen samt 

över kommungränsen.  

 

Oavsett trafikslag är alla resenärer 

beroende av en god vägstandard. Därför 

vill vi satsa på att förbättra vägen mot 

Sigtuna/Arlanda, förlänga Åsleden till 

Dragets industriområde och bygga en väg 

längs kraftledningen i västra Bålsta. Vid 

utvecklingen av trafikpolitiken ska 

särskild hänsyn tas till miljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation & infrastruktur 

Moderaterna i Håbo vill: 

 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 

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Antagit en ny fördjupad 

översiktsplan över Bålsta 

tätort 

 Tagit bort omotiverade 

farthinder 

 Separerat gång- och 

fordonstrafik 

 Sett över hastighetsgränserna 

 Satsat på en samlad planering 

av Bålsta centrum 

 Verkat för en färjeförbindelse 

över Skofjärden 

 Beslutat om att införa en 

extra, mindre buss i Bålsta 

tätort 

 Sänkt busstaxan för ungdomar 
 

 

Genom att utveckla resecentrum kan vi 

lösa de problem som många människor 

upplever i vardagen, exempelvis bristen på 

parkeringsplatser för pendlare och 

taxibilar. Även cykelvägnätet ska byggas 

ut där behov finns. 

 

 



BOENDE 
 

I Håbo kan vi bo! 

En attraktiv kommun behöver möta 

invånarnas efterfrågan på bra 

bostäder anpassade efter individens 

önskemål.  Detta görs bäst genom att 

skapa bättre förutsättningar för 

entreprenörer att bygga såväl hyres- 

som bostadsrätter.  

 

Genom att bygga mindre 

hyreslägenheter kan ungdomar få 

bättre möjlighet till att starta sina 

egna liv som ger framtidsmöjligheter 

för Håbo. För de äldre behövs 

anpassade seniorboenden som kan ge 

livskvalitet. Miljöaspekten ska alltid 

finnas med från planering till 

genomförande. Med modern teknik 

och metoder kan vi lösa dagens 

problem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Satsa på nyproduktion av 

smålägenheter för såväl 

ungdomar som äldre 

 Öka utbudet av olika typer av 

lägenheter 

 Skapa maximal energieffektivitet 

och minimal miljöpåverkan vid 

både nyproduktion och 

renovering 

 Att individen ska ha stor frihet att 

bygga på egen mark. Kommunen 

ska ha en generös syn på 

bygglovsansökningar och möta 

efterfrågan på detaljplan där den 

uppstår 

 Att kommunen ska ge god service 

med korta väntetider i tillstånds- 

och planfrågor 

 Säkerställa att Håbo blir 

tillgängligt för alla oavsett behov 

  

 

Under mandatperioden har vi: 

 Antagit en fördjupad 

översiktsplan vilken ger 

möjligheter till centrumnära 

bebyggelse i Bålsta 

 Beslutat om nybygge på 

Skokloster Udde 

 Arbetat för att öka möjligheterna 

till fler smålägenheter genom nya 

aktörer 

 

Att bygga och bo på landsbygden ska 

underlättas och uppmuntras. Kommunen 

ska vara ledande i sin service till 

Håboborna till exempel genom att 

information och kontakten med 

kommunen är enkel och rådgivande. 

Administration och politiker är till för  

Håboborna, inte tvärtom. 

 



ÄLDREOMSORG 
 

En trygg och 

värdig ålderdom 

 

Trygghet, valfrihet och god livskvalitet 

ska vara självklara värden för våra äldre i 

Håbo. Trygghet genom att äldre par ska 

kunna bo tillsammans även om den ena 

insjuknar. Valfrihet genom fler 

alternativa äldreboenden och god 

livskvalitet genom stärkta 

rehabiliteringsåtgärder.  

 

Vi vill skapa förutsättningar för ett 

trygghetsboende där boende och service är 

integrerat. Detta på en plats nära 

centrum, som ger möjlighet till uteliv och 

rekreation. Servicen inom äldreomsorgen 

skall präglas av hänsyn till de äldres 

trygghet och integritet. 

 Udde 

 Udde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Verka för fler alternativa 

äldreboenden 

 Att äldre par ska få 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 

 

Grunden för all verksamhet inom 

äldreomsorgen är en stabil, kunnig och 

ömsint personal.  

Med alternativa driftsformer attraheras 

fler att arbeta inom, vård och omsorg och 

på så sätt kan personalbehovet 

tillfredställas. Vården och äldreomsorgen 

tillhör och kommer att tillhöra ett av de 

högt prioriterade områdena för 

moderaterna.  

Det är framför allt där vi skall satsa de 

resurser som kan frigöras genom 

rationaliseringar inom andra områden. 

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Infört kundval i hemtjänsten 

 Utökat valfriheten inom 

äldrevården 

 Ökat inflytandet hos personalen 

med såväl intraprenad som 

entreprenad  

 Beslutat om byggandet av ett nytt 

äldreboende 

 



 

BARNOMSORG 
 

En bra start 

Håbo ska vara en kommun som 

attraherar barnfamiljer att flytta hit. 

Det ställer krav på att alla barn ska få en 

förskoleplats inom rimlig tid och på 

rimligt avstånd från bostaden. För 

många föräldrar som jobbar utanför 

traditionell arbetstid bör kommunen i 

den mån det är möjligt erbjuda omsorg 

även på dessa tider. Vi vill även satsa på 

mindre barngrupper då detta ger ökad 

trygghet för barnen samtidigt som det 

underlättar för personalen.  

 

Föräldrarna runtom i Håbo vet själva vad 

som är bäst för deras barn, därför vill vi 

öka valfriheten inom barnomsorgen. 

Detta gör vi genom att underlätta för fler 

entreprenörer att erbjuda alternativ inom 

förskolan, som också ger positiva effekter 

på kvaliteten.  

Det är ett stort steg att överlåta den 

dagliga omsorgen av barnen till någon 

annan. Vad som upplevs som god kvalitet 

skiljer sig åt mellan olika familjer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Underlätta för fler entreprenörer 

inom barnomsorgen 

 Erbjuda barnomsorg utanför 

traditionell arbetstid 

 Minska barngrupperna 

 Öka engagemanget hos 

föräldrarna inom förskolan 

 

Därför är mångfald viktigt, både vad gäller 

organisation och innehåll. Med fler 

alternativa driftsformer kan också 

personal få möjlighet att påverka sin 

vardag i större utsträckning. Som på alla 

arbetsplatser ska medarbetarna känna sig 

delaktiga i arbetet, till exempel i fråga om 

schemaläggning och aktiviteter. 

Arbetsledarna ska vara närvarande i 

verksamheten. 

En viktig pelare i våra idéer för en god 

familjepolitik är vårdnadsbidraget, med 

syfte att ge föräldrar möjlighet att 

tillbringa mer tid med sina barn. 

Vårdnadsbidraget gör det möjligt med en 

mjukare övergång mellan föräldraledighet 

och arbete. 

Just föräldrarnas roll på förskola och 

fritidshem behöver uppmärksammas i 

högre grad.  

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Avskaffat nyckeltalsstyrning så att 

personalen har fått mer makt över 

verksamheten 

 Infört vårdnadsbidrag 

 Skapat förutsättningar för nya 

former för alternativ barnomsorg 

 



TRYGGHET 
 

Krafttag mot 

brottsligheten 

 

Det är viktigt att tidigt se de ungdomar 

som håller på att halka snett. Unga 

lagöverträdare ska mötas av tydliga 

reaktioner från alla håll, hemma, i skolan 

och på fritiden. Fler brott av unga ska 

utredas av polis. Syftet är att markera 

allvaret och ge grund för rätta sociala 

insatser. Det ska råda nolltolerans mot all 

form av droghantering. 

 

Poliser tar hand om samhällssymptomen 

men kan inte på egen hand bekämpa 

kriminaliteten.  

Som föräldrar, syskon, kompisar, 

fotbollstränare och grannar har vi alla 

stor betydelse i våra insatser för en 

tryggare tillvaro. 

 Udde 

 Udde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Tillämpa nolltolerans mot 

våldsbrott, narkotika och 

skadegörelse 

 Fortsätta satsningen på 

Bålstapolarna 

 Att skolor och socialtjänst har ett 

tätare samarbete i syfte att 

förebygga droganvändning 

 

Bålstapolarna är en möjlighet för 

ungdomar att arbeta med andra 

ungdomar som goda förebilder och stöd.  

Polarna verkar brott- och 

drogförebyggande genom att åka runt på 

kvällar och skapa relationer, skjutsa hem 

ungdomar som har druckit, kontakta 

föräldrar, avstyra bråk samt finnas ute om 

ungdomar behöver hjälp eller stöd. 

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Minskat kostnaderna rejält för 

skadegörelse och klotter 

 Satsat på Bålstapolarna för en 

tryggare utomhusmiljö 

 Utökat belysningen på 

Skoklosterhalvön 

 



KULTUR OCH FRITID 
 

För tillväxt och gemenskap! 
 

Ett rikt kulturliv och möjligheter till en 

aktiv fritid för Håbos invånare är 

områden som vi prioriterar. Kultur är en 

tillväxtfaktor som ger 

konkurrensfördelar.  Genom att skapa en 

ny organisatorisk struktur för kulturen 

och öka samarbetet mellan 

kulturinstitutionerna kan vi få ut mer 

kultur med kvalitet för insatta resurser. Vi 

vill fortsätta att uppmuntra föreningars 

och verksamheters självständighet.  

 

Föreningar liksom entreprenörer är de 

som i främsta fall ska driva anläggningar 

och dess verksamhet. Under 

mandatperioden har vi tillsatt en 

gemensam föreningssekreterare som 

resurs för alla föreningar. Vi har också 

satsat på att korta köerna till musikskolan 

så att fler ungdomar kan vara med och 

bidra till ett rikare musikliv i Håbo.  

 

En aktiv fritid för våra ungdomar är en 

viktig del i det drogförebyggande arbetet. 

Bland fler riktade satsningar på 

ungdomars fritid kan också nämnas 

byggandet av en ny skateboardramp i 

Skokloster och den öppna fritidsgården  

 

 

Verkstan med café och mängder av 

aktiviteter.  

 

På biblioteket har 

självbetjäningsautomater införts för att 

underlätta för både personal och besökare. 

Biblioteken ska fortsätta vara en naturlig 

kulturell samlingspunkt och en viktig 

uppgift för kommunens bibliotek består i 

att attrahera de unga läsarna och öka 

läsintresset hos dagens unga. Genom att 

utveckla skolbiblioteken och utöka 

öppettiderna på Håbo bibliotek så att alla 

Håbobor får möjlighet att låna böcker. 

 

 



Turismen är också en viktig faktor för 

Håbos utveckling. Över 400 000 personer 

besöker årligen ”Hjärtat i Mälardalen” för 

rekreation och upplevelser. Även idrotten 

har stor potential att både locka besökare 

till kommunen liksom att ge invånarna en 

aktiv fritid i och med planerna på nya 

arenor – inte minst den stora 

inomhusarenan för skidåkning. Vi anser 

dock att kommunen inte bör gå in med 

ekonomiska medel till nya arenor utan 

stötta på andra sätt, t.ex. genom att 

upplåta mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Utöka öppettiderna på Håbo 

bibliotek 

 Fortsätta satsningen på en aktiv 

fritid för ungdomar 

 Öka turismen 

 Bli Mälardalens ”sportcentrum” 

 Utöka samarbetet med 

Skokloster slott och Biskops 

Arnö folkhögskola 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Inrättat en Kultur- och fritidsnämnd  

 Utökat platserna i musikskolan 

 Prioriterat en gemensam 

föreningssekreterare för att 

underlätta föreningars 

administrativa arbete 

 Satsat på en skateboardpark i 

Bålsta och Skokloster 

 Startat demokratidagar för 

ungdomar 

 Ökat möjligheterna för alla att spela 

bowling då hallen numer är i privat 

regi 

 Verkat för etablering av 

friluftsområde i Draget 

 Givit förutsättningar för en 

konstgräsplan 

 Förenklat regelverket för nyttjande 

av lokaler 

 Stöttat skidanläggningen Skipark 

360 (dock ej ekonomiskt) 

 

 



MILJÖ 
 

Hjärtat av 

Mälardalen 

En god miljö är tillsammans med en god 

välfärd och goda förutsättningar för 

arbete grundstenarna för ett gott liv. 

Därför är omsorgen om en hållbar 

utveckling en viktig utgångspunkt för den 

moderata politiken. Människan har också, 

genom sin förmåga att ta etiska och 

moraliska ställningstaganden, ett särskilt 

ansvar för att hantera naturen på ett 

varsamt sätt.  

 

Håbo erbjuder omedelbar närhet till 

naturen och med det följer också ett 

ansvar att bevara vår fina miljö.  

Genom bättre samverkan med 

grannkommunerna och minskade utsläpp 

vill vi på allvar kunna stoltsera som 

kommunen i hjärtat av Mälaren. 

Det ställer också krav på att vi säkerställer 

en god vattenkvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Öka samarbetet med närliggande 

kommuner om Mälarens framtid 

 Ta fram en långsiktig 

klimatstrategi för hela kommunen 

 Minska utsläppen av kväve och 

fosfor till Mälaren 

 Öka kvaliteten på vattnet 

 Förbättra återvinningsstationerna 

 Bättre uppföljning av nyckeltal för 

energi och vattenförbrukning 

 Tillåta skyddsjakt på kanadagäss 

och vildsvin 

 Utveckla ett miljösamarbete med 

de lokala företagen 

 

Gott dricksvatten och välmående sjöar 

med levande ekosystem är en viktig del i 

vår miljöpolitik. 

Kommunen ska fortsätta ta sitt ansvar 

genom att bättre verka för att uppnå både 

kommunala och nationella miljömål, göra 

återvinningsstationerna ännu bättre och 

se över nyckeltal för vatten- och 

energiförbrukningen. 

 

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Antagit miljömål i alla 

kommunens nämnder 

 Inlett arbetet för att uppfylla de 

16 nationella miljömålen 

 Beslutat om att Håbo ska vara en 

fossilbränslefri kommun 2050 

 Beslutat om en resepolicy som 

innebär att kommunen endast ska 

köpa in miljöbilar 

 Antagit en fördjupad 

översiktsplan för hållbar 

utveckling i Håbo 

 

Kanadagäss upplevs av många som en 

sanitär olägenhet. Kommunen kan ge 

tillstånd till skyddsjakt, men vi vill även 

satsa på att informera om möjligheter till 

alternativa åtgärder. 

 



SKOKLOSTER 
 

Mälardalens 

Riviera 

 

Skohalvön är ett unikt område i Håbo 

kommun, inte bara på grund av sitt slott 

och sin natur, utan också för potentialen 

att bli en tillväxtort med nya företag, 

bostäder och förskola.  

Vi har under mandatperioden arbetat för 

att få till stånd en färjeförbindelse över 

Skofjärden, något som vi kommer att 

fortsätta trycka på.  

 Udde 

 Udde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna i Håbo vill: 

 Öka antalet arbetstillfällen på ön 

 Förbättra kommunikationerna 

 Förbättra vägarna 

 Verka för nya förskole- och 

skoletableringar på halvön 

 Öka möjligheterna för såväl 

boende, företagande och 

samhällsservice 

 Etablera en färjelinje till 

Knivsta/Uppsala 

 Att Skokloster ska ses som 

Mälardalens Riviera 

 

Hela Håbo ska leva och få ta del av den 

service som kommunen erbjuder. Vårt 

starka företagarkoncept kan i ännu större 

utsträckning gynna Skokloster och på så 

vis kan orten också växa av egen kraft.  

Som komplement kan kommunen arbeta 

med att förlägga kommunal service 

närmare Skohalvön.  

Samtidigt vill vi ge möjligheter till 

alternativa driftsformer och öppna upp för 

en förskola som kan möta upp behoven 

från barnfamiljerna. 

 

All utveckling skall givetvis ske i nära 

samarbete mellan Skoklosters invånare 

och med hänsyn till den sällsynt fina 

miljön som omger halvön. 

 

 

Under mandatperioden har vi: 

 Satsat på företagande i 

Skoklostergruppen 

 Skapat förutsättningar för 

Skokloster Värdshus att bli en 

konkurrenskraftig 

konferensanläggning  

 Beslutat om nybygge på 

Skokloster Udde 

 Arrenderat ut mark för 

nyetablering av affär 

 Byggt en skateboardramp 

 Förbättrat utebelysningen 

 



 

 

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. 

 

http://www.moderaterna-haabo.nu 

 

 
HÅBO KOMMUN 


