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Håbo-bo!
Moderata samlingspartiet i Håbo presenterar här sitt kommunala handlingsprogram för mandatperioden 2003-2006.
Det kan tyckas vara ambitiöst, men så finns det också behov av åtgärder på
många områden.
Högst prioriterade är SKOLAN, BARNOMSORGEN, KOMMUNENS
EKONOMI, BOSTÄDER, TILLVÄXT.
Vi vill inte att någon elev i skolan skall komma ut i livet utan grundläggande
baskunskaper, som gör det möjligt för henne/honom att klara sig i livet.
Vi vill ha en så stabil ekonomi att det finns reserver även för sådana nödvändiga insatser som inte kunnat förutses.
Vi vill ha ett bestånd av bostäder som ger valfrihet för den bostadssökande att
välja det slags bostad som passar hans/hennes behov.
Det finns fler angelägna områden, men utan en god ekonomi, en skola för alla
och ett genomtänkt bostadsbyggnadsprogram, kan vi inte gå vidare.
Kommunen har levt över sina tillgångar under de senaste 6-7 åren och nu måste
vi sanera våra skulder och samtidigt öka kvaliteten i åtagandena. En skriande
brist på bostäder gör att vi också måste se över hela infrastrukturen och bygga
mera.
Det lag av politiker som från vårt parti som skall bemanna fullmäktige,
kommunstyrelse och nämnder är ett representativt urval av personer från alla
samhällsskikt och med erfarenhet och kunskap inom de områden som de skall
verka i.
Vi moderater sätter Dig i främsta rummet. Det uppdrag Du ger oss när Du
lägger din röst för Moderata Samlingspartiet skall vi förvalta väl i vår strävan
att utveckla kommunen till en kommun där alla mår bra.
Politik är till för att främja människor. Med din röst på moderaterna ger Du
oss ett förtroende som innebär ansvar för att det Du tycker är viktigt också blir
verklighet.
Om Du ger oss Ditt förtroende och vi får majoritet så lovar vi att försöka
genomföra vårt program. Vi lovar också att löpande rapportera till
kommuninvånarna hur vi lyckats.
Din röst kan bli avgörande för Håbo Kommuns framtid!
En röst på MODERATERNA är en säker röst för borgerlig politik.
Arne Brocknäs
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KOMMUNEN
Kommunen är vår gemensamma tillgång. Kommuninvånarna
betalar skatt för att få bra service. De medlen måste förvaltas
väl!
En stark, målmedveten och effektiv ekonomisk planering är en
grundförutsättning för all kommunal verksamhet. Sans,
omdöme och planmässighet behövs i verksamheten.
Kommunen skall inte ta på sig ansvar för uppgifter som är allt
för kostnadskrävande, olämpliga eller onödiga. Verksamheter
som företag eller enskilda kan göra bättre och billigare skall
utföras av lämpliga entreprenörer under kommunens ansvar.
Det behövs ekonomisk handlingsfrihet. Den fås genom en stark
ekonomi!
Kommunal service skall ha hög kvalitet och vara tillräcklig för
de behov som finns.
Alla aktiviteter inom den kommunala verksamheten måste ständigt prövas, så att kommunens angelägenheter förvaltas på
bästa sätt. Det måste finnas kvalitetsmedvetenhet och förmåga
att använda resurserna rationellt. Det måste finnas mod att vidta
nödvändiga förändringar, mod att rensa bort ovidkommande
verksamheter.
Målangivning skall vara tydlig, uppföljning av verksamheten
metodisk, utvärdering skall ske med tydliga utvärderingsfrågor
och konsekvensanalys skall göras.
Vår viljeinriktning är klar.
KOMMUNEN SKALL FÖRVALTAS MED SUND HUSHÅLLNING och ha en STABIL EKONOMI och HÖG
SERVICENIVÅ!

EKONOMI
Offentlig ekonomi skall skötas som en klok person sköter sin
hushållsekonomi!
Det krävs god budgetdisciplin och god kontroll över kommunens utgifter.
Vi vill att:
• kommunen skall vara i ekonomisk balans.
• investeringar skall anpassas till kommunens ekonomiska
förutsättningar.
• produktion/service och ekonomi skall följas upp och
stämmas av mot MÅL.
• Kommunen skall fördubbla sina amorteringar under 20032006 i förhållande till 1998-2002.

BOENDE
Det måste finnas möjlighet för bostadssökande att välja den
boendeform man själv vill ha.
Vi vill tillse, att det produceras såväl hyreslägenheter som
bostadsrätter, radhus och småhus efter behov.
Vi vill snarast avveckla kön av bostadssökande genom att det
byggs bostäder.
Ett ökat äldreboende skall projekteras. Plats skall reserveras för
äldreboende och övriga särskilt boende vid all nybyggnation.
Mark skall reserveras för kommunal och kommersiell service
vid planering av nya bostadsområden.
Användning av sjönära områden skall utökas för äldre/senioroch speciellt boende, såsom gruppboende för seniorer/äldre i
servicehus.

ARBETE, FÖRETAGANDE, SYSSELSÄTTNING
Företagande och konkurrens ger fler arbeten och ökad
tillväxt.
Därför vill vi att:
• samarbetet med näringslivet skall fördjupas!
• idéer och planer som Näringslivet har skall analyseras och
inlemmas i kommunens planering för stöd åt näringslivet.
• kommuninnevånarna skall ha möjlighet att arbeta inom kommunen. Fler industri- och tjänsteföretag måste lokaliseras till
kommunen.
• få fler mindre/medelstora företag till Håbo, framför allt kunskapsföretag.
• företagsetablering skall underlättas, genom upprättande av
ett ”Näringslivscentrum". Det skall fungera som ett
servicekontor för företagare, dit dessa kan vända sig vid nyetablering, expansion eller omstrukturering Det skall bygga upp,
utveckla och förmedla kunskap och kompetens inom de områden som främjar näringslivets struktur och långsiktiga utveckling i Håbo kommun. Det skall samordna aktiviteter för de företag som vill etablera sig i kommunen. Till exempel hjälp att
hitta lokaler, mark att bygga på, mm. Det skall erbjuda rådgivning, utbildning, mentorer,”bollplank” och övrigt stöd och stimulans för den som funderar på att starta företag eller är ny
företagare. Det skall också svara för marknadsföring av kommunen gentemot näringslivet.
KOMMUNIKATIONER
Håbo måste ha goda kommunikationer såväl inom kommunen som till olika centra, kommunikationer som gagnar såväl
den enskilde kommuninvånaren, arbetspendlare och företagare.

Vägar och Kommunikationer
Vi skall verka för:
• att avdela mark och påverka regionala beslutsfattare så att
vi inom 10 år har en ny vägförbindelse mellan Bålsta och
Arlanda.
• att Krägga/Stämsvik- området skall ha en för de boende
acceptabel anslutning till E18 via Ekolskrogs trafikplats.
• bättre väg mellan Bålsta och Skokloster.
• bro eller färja över Skofjärden.
Busstrafik
Pendeltågtrafiken påverkar linjedragningen av busstrafiken.
Vi skall:
• analysera hur linjedragningen påverkas och vilket behov
som finns av ändrad turtäthet och hur busstrafiken skall
anpassas för att tillgodose samtliga boendes behov.
• verka för att alla delar av kommunen får bättre bussförbindelser med hänsyn till pendeltågen så att det underlättar pendling som ett miljövänligt alternativ.
SOCIAL OMSORG
Socialtjänsten skall medverka till social grundtrygghet och utformas så att den stöder familjen när behov finns.
Den som har ett funktionshinder skall inte behöva vara handikappad i och isolerad från arbetslivet eller utestängd från
arbete, social och kommunal gemenskap.
Äldre och handikappade skall så långt som möjligt kunna bo i
sina hem och där få den service, den vård och det stöd de
behöver.
Det behövs upplysning om droger och åtgärder för drogavvänjning/vård.
Kvinnojourer skall stödjas.

SÄKERHET, TRYGGHET
Kommuninvånaren måste kunna känna sig säker och trygg i
samhället.
Trygghetsfrågor som rör rättssäkerhet och sjuktransporter
handhas på riksplanet eller av landstinget.
Vi kommer att på allt sätt verka för att den s k akutbilen får
vara kvar som ett komplement till sjuktransportverksamheten.
På samma sätt vill vi verka för bibehållande av Enköpings
sjukhus.
Vi vill bearbeta rikspolitiker för att få polis tillgänglig hela
dygnet.
Räddningstjänsten skall i sina förebyggande åtgärder samverka
med andra kommuner.
Vi vill ha ökad bevakning via ”bilronder” i Bålsta.
SKOLA, UNDERVISNING
Utbildning och kunskap är betydelsefulla för den enskildes
möjligheter att klara sig i livet, att hävda sig på arbetsmarknaden och att kunna klara sig och sin familjs försörjning.
Skolan är en av de viktigaste kommunala angelägenheterna.
Skolans ledningsorganisation skall hålla en kvalitativt hög
standard. Utbildningen skall resultera i god kunskap.
Kvalitetssäkring av skolarbetet
Dålig kvalitet kostar! Den framgångsrika skolan måste ha:
• en bildningsplan som fokuserar på kvaliteten i
undervisningen
• högsta kvalitet i ledarskapet.
• tillgång till de bästa lärarkrafterna.
• kvalitetsmedvetenhet hos skolledningen.
• förmåga att utnyttja resurserna rationellt.
• förmåga till rationell upphandling.

• betyg och utvecklingssamtal är bra medel för
kvalitetsuppföljning.
Vi vill ha en tydlig målstyrning av skolans verksamhet!
Organisationen skall vara funktionell med små resultatenheter.
Vi vill ha fler alternativ inom skola och barnomsorg. En av de
kommunala grundskolorna bör omformas till friskola.
Det inre arbetet måste planeras omsorgsfullt. Målen i bildningsplanen skall vara tydliga och resultatet skall följas upp regelbundet.
Vi vill pröva alternativ pedagogik och alternativa arbetsformer
och utnyttja personalens kreativitet.
Skolarbetet skall präglas av ordning och reda så att eleverna får
en acceptabel studiemiljö.
Vi vill göra en verkningsfull satsning på drogfrihet och
meningsfylld fritid för ungdom. Som ett led i detta vill vi
återinföra SANT-lägerverksamheten.
Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg i
svenska, engelska och matematik.
Varje elev skall ha en indviduell studieplan.
Under år 2003 skall en utvärdering av Håboskolan genomföras.
Den skall visa hur eleverna tillgodogör sig utbildningen.
Skolkontrakt skall tecknas mellan föräldrar/elever och skola för
att upprätthålla god ordning och säkerställa kvalitét i utbildningen.
Vi vill ha en renodlad utförar/beställarfunktion inom bildningsverksamheten. I den funktionen skall föräldrarådet vara representerat.
Särskilda åtgärder skall vidtagas som gör att minst 80 % av
kommunens gymnasieelever genomför sin utbildning i kommunen. Samarbete över kommungränserna kan innebära att fler
kommuner utgör ett gymnasieområde.
Alla föräldrar med barn, från och med årskurs 3, skall få ett
skriftligt erbjudande om att erhålla skriftliga omdömen.
Vi ämnar avsätta en skolpeng för varje skola. 95 % av den to-

tala skolpengen delas ut. Återstoden reserveras som en resurs
för barn i behov av särskilt stöd.
Alla elever skall anmodas att i samråd med föräldrar eller målsmän välja skola oavsett om det är en friskola eller kommunal
skola.
BARNOMSORG
Barnomsorgen skall bygga på mångfald och enskilda
familjers prioriteringar.
Föräldrar skall kunna vara förvissade om att de lämnar sina
barn i trygga händer.
Personalen skall ha tid för barnen och ha resurser och tid för
pedagogisk arbete med barnen för att göra dem förberedda
inför skolstarten.
Behovet skall styra utbudet av tjänster i barnomsorgen.
Barn behöver såväl manliga som kvinnliga förebilder Vi vill se
fler män i barnomsorgen.
Vi vill verka för mindre barngrupper.
Vi skall arbeta för anordnandet av en kommunal lekpark.
Vi vill arbeta för fler alternativa barnomsorgsformer
Barnomsorgen skall kvalitetsäkras.
ÄLDREOMSORG
Äldreomsorgen skall präglas av respekt för de äldres värdighet och integritet.
Servicen inom äldrevården skall präglas av hänsyn till de äldres
trygghet och integritet.
Våra äldre skall få det bästa som valfrihet och mångfald kan
erbjuda.

ALLMÄN MILJÖ
Den omgivande miljön påverkar människor i olika avseenden. Det är angeläget att värna om och förbättra miljön så att
människor mår bra och trivs.
Skogens betydelse för sysselsättningen och dess betydelse för
friluftsliv och rekreation skall beaktas.
Jordbrukets intressen skall skyddas. Vid lokalisering av bebyggelse och industri skall lantbruks-/skogsmark tas i anspråk i
minsta möjliga utsträckning
Vi vill att användning av sjönära områden skall utökas.
Vi vill verka för mer sjönära friluftsliv/områden.
Vi vill utveckla sjöfarten på Mälaren och inom ramen för Mälardalsrådet medverka till utbyggnaden av slussen vid Södertälje.
Det behövs flera gång/cykelvägar. Exempelvis skall gång/cykel
väg till Ekillabadet anordnas.
Kanalen/Sjöparken i Gröna Dalen skall påbörjas under mandatperioden efter en rejäl utredning.
Hälsorisker skall minimeras,
• vid nybyggnation,
• vid företagsetablering .
Vi vill minimera:
• användning av fossila bränslen.
• industriutsläpp
• radonförekomst i bostadshus.
Vid nybyggnation skall hänsyn tas till trafikbuller.
Vid nyetablering av industrier skall buller minimeras.
Vid nyetablering av industrier skall hantering av farligt gods
minimeras.
Skyddsavstånd till kraftledningar skall upprätthållas.
Avfallsdeponin skall sänkas med 30% under mandatperioden.

KULTUR, TRADITIONER
Håbo kommun är rik på kulturminnen. Institutioner som på
olika sätt medverkar till bevarandet av kultur och kulturtraditioner skall stödjas.
Fridegårdsmuséet, Skolmuséet i Häggeby, Skokloster, Åbergmuséet är exempel på sådana institutioner som skall betraktas
som ortens angelägenheter.
Vid planering av kommunikationer skall tillgängligheten för
allmänheten till dessa och liknande institutioner beaktas.
FRITID
Vi vill öka förutsättningarna för och underlätta ett aktivt
fritids- och föreningsliv.
Mälaren skall vara tillgänglig för alla boende i Håbo.
Tillgängligheten skall ökas, bland annat genom byggande av
gång- och cykelvägar till och längs med lämpliga strandpartier.
Strandpromenad skall finnas längs en stor del av stranden
mellan Aronsborg och Krägga.
Vi vill rusta upp Viby-spåret och anordna en vandringsled.
Föreningslivet är en tillgång för kommunen och skall stödjas.
Båtklubbarna i kommunen är en stor tillgång.Vi vill säkra deras
långsiktiga planering genom att skriva 10-åriga arrendeavtal
med båtklubbarna HBS, BBK och FBK.
LOKALT UTVECKLINGSARBETE
Utvecklingsarbete är en naturlig del av den kommunala verksamheten. Det är en sammanfattande benämning på alla de
åtgärder, som syftar till att utveckla verksamheten.
Vi vill ange villkoren för utvecklingsarbete i de olika
kommunala förvaltningarna och underlätta för medarbetarnas
genom att:

• tydligt ange den inriktning som arbetet skall ha.
• tydligt ange de medelsbegränsningar (ekonomiska
ramar) som skall gälla.
Utvecklingsarbete bedrivs inte för att förändring skall ske till
varje pris, utan av omsorg om verksamheten och med ambition
att förbättra och effektivisera verksamheten till förmånligaste
kostnad.
SKATTER
Låga skatter och ett ”företagarklimat” som gör att fler företag flyttar sina investeringar och verksamheter till kommunen
skapar förutsättningar för en ökande tillväxt.
Politiska beslut leder till att skattebetalarens pengar och andra
resurser som ställs till kommunens förfogande “binds upp”. Då
gäller det att vi i det politiska arbetet verkligen ser de konsekvenser som den bindningen av resurser leder till på kort eller
lång sikt och vilka fördelar som besluten ger kommunens
medlemmar.
Vi vill också förutse på vilket sätt man skall kontrollera, att de
tänkta fördelarna verkligen uppnås!
Ett grundkrav är att en familj skall kunna leva på sin inkomst
Den s k ”Robin Hood-skatten” brandskattar Håbo på cirka 55
miljoner kronor årligen. Den vill vi ha bort, och det kräver ett
regeringsskifte.
INFRASTRUKTUR
Det är viktigt att infrastrukturen, d v s det system av anläggningar, kommunikationsleder och anordningar, mm som är
grund för att att kommunen som helhet kan fungera, tillgodoser alla vitala behov.
Vi vill skapa forutsättningar för utbyggnad av bredband i hela

kommunen, även i glesbygden.
Vi vill framställa en IT-arkitekturplan för kommunen för kartläggning av den struktur som redan finns och ”matcha” den
mot målet att alla ska ha tillgång till snabb förbindelse. För de
områden som inte är kommersiellt attraktiva, bör kommunen
gå in och söka statlig hjälp med bidrag.
KOMMUNÄGDA AKTIEBOLAG
Aktiebolagsformen skapar ordning och reda. Det lämnar
ringa utrymme för politisk amatörism. Styrelseledamöterna
arbetar under risk av laga påföljd och personligt ansvar.
Det finns strikta regler för vad man får och inte får göra.
Dessutom har man en ovärderlig hjälp av att det måste finnas
en auktoriserad revisor som kontrollerar verksamheten.
Aktiebolagslagen anger tydligt var befogenhetsgränserna går
för ägare, bolagsstämma, styrelse och direktion.
Vi vill verka för att sprida ägandet i kommunens båda i dag
helägda aktiebolag genom att intresserade får möjlighet att
teckna andelar. Härigenom får respektive bolagsstämma en
bredare sammansättning, vilket underlättar demokratisk insyn.
Vi vill överlåta vatten- och vattenledningssystem till ett aktiebolag med kommunen som majoritetsägare och en professionell
styrelse. Allmänhet och intresserade skall erbjudas att köpa
andelar.
ALLMÄN POLITIK
Vi vill medverka till en modern centrumbebyggelse i nuvarande Bålsta Centrum och Stationsområde. Kommunen behöver
integrera affärsmässig verksamhet med service- och tjänsteföretag samt flerbostadsboende.
Vi tänker förverkliga Sjöparken Gröna Dalen. En kanal med
mindre sjöar skall gå från Aronborgsviken till centrumstråket.

En begränsad byggnation skall tillåtas på dess östra sida som
skall finansiera hela projektet. Om vi får majoritet kommer det
att under 2003 utlysas en arkitekttävling som skall presentera
förslag på en totallösning.
Kompletterande samhällsbildning och vägfrågan skall lösas för
Torresta/Talltorp.
Om man skall få utrymme för utveckling och för nödvändiga
standardhöjningar inom prioriterade områden, krävs en noggrann prövning av den befintliga verksamheten. Verklig rationalisering av olika verksamheter kan frigöra resurser som kan
utnyttjas för att tillgodose mer angelägna behov.
För detta behöver man utveckla och förbättra kommunens planering, budgetering, redovisning, uppföljning och kontroll, i
syfte att mer effektivt utnyttja de resurser som står till förfogande. Metoder för styrning mätning och kontroll måste hela
tiden finnas.
Skokloster är den del av kommunen som är störst näst efter
tätorten Bålsta. Kommunen bör kunna erbjuda bättre kommunal service i Skokloster, exempelvis genom att etablera filialer
av kommunala funktioner i Skokloster.

SLUTORD
Så vill vi förvalta kommunens angelägenheter.
Målen väl kända och accepterade av medborgarna och av medarbetarna i den kommunala förvaltningen.
Medarbetarna skall hållas väl informerade om vad olika verksamheter får kosta och vilka resurser som ställs till förfogande,
dels för den egna enheten, dels i stora drag för hela kommunen.
I verksamhetsplaneringen kommer viktiga ingångsvärden att
utgå från en regelbunden utvärdering av tidigare
verksamhetsresultat.
Ledarskapet på olika nivåer skall präglas av långtgående delegering , även i fråga om hur ekonomiska och andra resurser
skall disponeras.
Alla medarbetare i den kommunala förvaltningen skall få utveckla sin kompetens och använda den fullt ut i det dagliga
arbetet.
Medarbetarna på alla nivåer har goda möjligheter att med sitt
kunnande och sina erfarenheter påverka arbetsorganisation och
arbetsmetoder.
Alla medarbetare skall känna stöd i de politiska besluten, vilka
skall medverka till hög arbetsmotivation.
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