Landets lägsta
arbetslöshet är bara början
Vår politik handlar om varje människas förmåga att växa
av egen kraft. Vi vill att fler människor ska få ett arbete, en
lön, arbetskamrater och en chans att forma och bestämma
över sitt eget liv. Sverige blir starkare när fler människor finns
i arbetskraften. När arbetskraften växer kommer fler närmare
arbetsmarknaden. Då blir jobben fler. Då får fler chans att
bidra med mer.
Vårt län har landets lägsta arbetslöshet och fler än
någonsin har ett jobb att gå till. Vi fortsätter sänka
trösklarna in på arbetsmarknaden. Alla jobb
behövs och ska välkomnas. Arbetskraften
lyfter Håbo.

Följ oss på nätet:
moderaterna-haabo.nu
facebook.com/haabomoderaterna

Alla behövs i bygget
av ett bättre Håbo
Vi tror på ett Sverige där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. Vi tror på att se alla och
låta alla komma till sin rätt. Håbo är en fantastisk
kommun att bo, verka och arbeta i. Men vi vill göra
Håbo ännu bättre. Med fler jobb, bättre förutsättningar för företagare och fler händer i välfärden blir
vår kommun ännu bättre.
Håbo ska vara en öppen och välkomnande kommun. Vi vill bygga en hållbar framtid där vi satsar
på en bättre skola, fler jobb och mer valfrihet i omsorgen. Vi vill säkerställa en ekonomi i balans. En
välskött ekonomi och fler jobb ger högre skatteintäkter, mer pengar i välfärden och möjligheter att
investera för framtiden. Håbo kommun har idag
stora skulder och måste låna för att klara den dagliga verksamheten.
Nya moderaterna och Alliansen har de senaste åtta
åren tagit ansvar för Sverige och landstinget i Uppsala län. Idag har 250 000 fler än 2006 ett arbete
att gå till och Uppsala län har landets lägsta arbetslöshet. Vi har utvecklat valfriheten i vården och har
landets största utbud av kollektivtrafik. Nu söker vi
ditt förnyade förtroende och ditt förtroende att leda
Håbo kommun.

moderaternauppland
Rösta på Nya moderaterna
27 augusti – 14 september.

Våra
viktigaste
löften:
• Ordning och reda i ekonomin
Vi säkerställer en ekonomi i balans. Håbo kommun måste sluta
att låna för att klara den dagliga verksamheten. En välskött
ekonomi och fler jobb ger högre skatteintäkter, mer pengar i
välfärden och möjligheter att investera för framtiden.
• Fler jobb
Vårt län har Sveriges lägsta arbetslöshet. Idag har fler människor
än någonsin ett jobb att gå till. Alla jobb är viktiga och ska
välkomnas. Vi fortsätter att satsa på jobben.
• En välfärd med valfrihet
Du ska få välja i välfärden. Vi vill fortsätta att utveckla valfriheten i
förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen.
• Bättre villkor för företagande
Vi vill utöka valfriheten i välfärden, underlätta för
turismföretagande och undersöka möjligheterna för ett
företagshotell. Det ska vara enkelt att etablera företag i Håbo.
Med god service underlättar vi för nya företagare.
• Bättre integration
Fortsätta att stärka drivkrafterna för att arbeta, förbättra villkoren
för företagande, arbeta mot diskriminering och stötta barn i tidig
ålder.

• En attraktiv kollektivtrafik
Vårt län har landets största utbud av kollektivtrafik. Vi vill göra det
ännu enklare att resa kollektivt till jobb och fritidsaktiviteter med
fler tåg och bekvämare tåg och bussar.
• Ansvar för miljö och klimat
Vi kombinerar hållbar utveckling med satsningar på jobb, fler
bostäder och tillväxt. Vi vill förbättra gång- och cykelvägar,
samarbeta med näringslivet om smarta miljölösningar och göra
det enklare att återvinna.
• Mer kunskap i skolan
Vi vill förbättra resultaten i Håbos skolor, alla Håbos unga ska
ges en bra start i livet. Vi måste bli bättre på att tidigt se och
uppmärksamma barn med speciella behov, satsa på lärare och
arbeta med mobbning och trakasserier. Med fler förstelärare och
läxhjälp får vi mer kunskap i skolan.
• Fler bostäder
Fler bostäder är en förutsättning om Håbo ska fortsätta att vara
en attraktiv kommun. Det måste bli enklare och smidigare att
bygga och vi värnar en mångald av bostäder. Alla ska kunna bo
och trivas i Håbo.
• Omhändertagande av våra äldre
Det ska vara tryggt att bli äldre i Håbo kommun. Vi vill garantera
alla äldre livskvalitet och stor möjlighet att påverka sin vardag.

