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Kommunövergripande
Kommunens bemanning och administration ska återkommande granskas och
effektiviseras
Kommunens kärnverksamheter prioriteras
Kommunen ska värna blandade upplåtelseformer i hela kommunen
En konferenspolicy ska tas fram
Utmaningsrätten ska genomföras
En representationspolicy ska arbetas fram
En policy för valfrihet och konkurrens ska tas fram
Städning bland tidigare beslut ska ske för att kunna effektuera de aktuella frågorna
Eftersom kvalitet och valfrihet är viktigt ska alltid alternativa driftsformer undersökas och
möjliggöras
Satsning på drogförebyggande insatser och start av ett lokalt Hälsoäventyr
Ungdomsprojektet fortsätter och vidareutvecklas
Samverkan med andra aktörer ska prioriteras
Ideella och frivilliga insatser ska uppmuntras som viktiga komplement till den kommunalt
finansierade verksamheten

Medborgarinflytande
o Öka medborgarnas delaktighet genom bla medborgardialoger, öppna temakvällar i för
stunden viktiga sakfrågor som kräver en bredare dialog
o En förbättrad webbplats på www.habo.se som tydligt visar upp verksamheter, politisk
struktur. Hemsidan ska kunna läsas och användas av alla
o Etablera ett aktivt samarbete mellan polis, skola, föräldrar och kommunen för att
kommunens invånare ska känna sig trygga
o Kommunen ska uppmuntra frivilliga insatser för att öka tryggheten, exempelvis genom
regelbundna trygghetsvandringar

Boende
o Kommunen ska aktivt arbeta med att öka säkerheten i bostadsområden
o Möjligheter att bygga sjönära bostäder ska ses över
o Skoklosterhalvön ska utvecklas i en lagom takt i harmoni med naturen och i samspel med
innevånarna på halvön. Vi anser att denna del av kommunen ger fantastiska möjligheter
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Infrastruktur
Förenkla framkomligheten vid stationsområdet
En ny väg etableras förbi Kalmarsand
Satsning på den offentliga belysningen för att bland annat skapa en tryggare boendemiljö
Vi ska verka för att vi ska ha Stockholmstaxa på pendeltåget
Verka för att en ordentlig väg mellan Bålsta och Arlanda byggs
Utreda möjligheterna för en lokal ringlinje med buss
Båtklubbarnas områden ska planläggas så att framtiden blir säker
Planera för campingplats
Öppna upp sjönära strövområden
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Bildning
Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap
Åtgärdsprogram ska upprättas vid behov och undertecknas av elev, förälder och lärare
Ökat arbete mot mobbning på alla skolor
Skolk ska kommuniceras med föräldrarna och skrivas in i skriftliga omdömen
Beslutet om att det ska finns två maträtter i skolan ska fullföljas
Meritvärdena i kommunen ska höjas
Dialogen mellan lärare, elever och föräldrar ska prioriteras

FÖRSKOLA
o De föräldrar som vill ska kunna ordna sin barntillsyn själva, till exempel i egen regi, ska
få göra det
o Möjligheten till en barnpeng motsvarande vårdnadsbidrag ska utredas
o Medborgarnas önskemål om, behov av och arbetsmarknadens möjlighet för kommunala
dagbarnvårdarna hålls aktuell. Beslutet att man kan vara dagmamma åt sina egna barn om
man åtar sig flera barn ska marknadsföras
o Varje barn ska följas av en individuell utvecklingsplan
GRUNDSKOLA
o Alla elever ska känna att det är roligt att gå till skolan, och uppleva skolans miljö som
trygg
o Betyg från ÅK 6 ska genomföras när riksdagen fattat beslut
o Ökade kunskapskontroller med kommunala och nationella prov
o Kontrollen av skolans och förskolans måluppfyllelse och kvalitet ska förbättras
o Mopedutbildning ska genomföras för åk 8
o Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan där det framgår hur målen i respektive
ämne skall uppnås
o Minst en skola i Bålsta ska drivas i alternativ form
o Kommunens grundskolor ska certifieras
o Skriftliga, obligatoriska och betygsliknande omdömen ska införas från och med årskurs 4
GYMNASIUM
o Programutbudet ska ses över
o En marknadsplan ska arbetas fram
o Möjligheterna för att kunna ha eftergymnasial utbildning på distans ska ses över
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Näringsliv
Skapa förutsättningar för att företag skall etablera sig i kommunen
Arbetstillfällena i kommunen ska öka
Skapa förutsättningar för att skola och näringsliv etablerar ett nära samarbete
Utarbeta en policy för bemötande av intresserade företag

Kultur – och fritid
Köerna till musikskolan ska kortas och avgifterna till musikskolan ska hållas så låga som
möjligt
Utreda möjligheterna för att inrätta en gemensam föreningssekreterare
Utreda om ett föreningsråd, på samma sätt som det finns handikapp-, pensionärs- och
föräldraråd, bör inrättas
Planera för en utbyggnad av Gröna Dalen idrottsområde (mellan simhall, ishall och BCJF)
till ett föreningscentrum
Planera för konstgräsplan med hjälp av sponsring
Planera för motocrossbana med Enduro och knattecross på ett ställe där det inte stör
boende runt omkring

o Lokala nyckeltal ska tas fram
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Miljö & Teknik

All verksamhetsplanering ska ske med brukaren i centrum.
En klar kund - leverantörsförhållande ska genomsyra all verksamhet
En revidering av översiktsplanen för Bålsta skall genomföras
Vid nyanskaffning av fordon ska miljöaspekten beaktas
Införandet av ett system för internhyressättning ska genomföras

FASTIGHET
o Underhålla kommunens fastigheter så att värdet kvarstår
o Verka för att miljövänlig uppvärmning av kommunens lokaler kommer till stånd vid
nybyggnation och renovering
o Kommunens lokaler ska ha bättre yttre belysning och i vissa fall kameraövervakning
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GATA/FRITIDSANLÄGGNINGAR
Utvärdera försöket med 40 och 60 sträckor.
Genomföra en total inventering av hela kommunens olika hastighetsgränser. Aktivt arbeta
med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Kommunens vägstandard ska inventeras och en hållbar långsiktig underhållsplan görs
En plan för framtida parkeringar upprättas
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BYGG OCH MILJÖ
Enklare bygglov ska kunna erhållas inom en vecka
Tillsynsmyndigheten ska aktivt se till att företag i kommunen lever upp till fattade beslut
Aktivt arbeta för att få bästa möjliga avfallshantering till lägsta möjliga kostnad
Utöka energirådgivningen
Verka för utbyggd källsortering
Ta fram en lokal miljöpolicy utifrån de 16 nationella målen
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Social
o Flera former för omsorg, så att individen kan välja sitt boende/omsorg själv, ska finnas
o Uppmuntra ideella och frivilliga insatser som viktiga komplement till den kommunalt
finansierade verksamheten
o Kommunen ska etablera tätare kontakt mellan socialtjänsten och bostadsbolaget för att i
ett tidigt skede förhindra vräkningar
o För att bättre kunna hjälpa våldtagna kvinnor och kvinnor som utsatts för annan typ av
våldsrelaterad brottslighet bör kommunen ta initiativ till ökad samordning och utveckling
av arbetet inom polisen, åklagarväsendet, socialtjänsten, kvinnojourerna och ett team för
våldtagna kvinnor
o Ett ökat stöd till barn som utsatts för brott och övergrepp
o Tidiga och tydliga insatser mot unga brottslingar
EKONOMISKT BISTÅND
o Jobb i stället för bidrag. Socialbidragsberoendet ska minska. Riktlinjerna för socialbidrag
ska ses över så att krav på motprestation som huvudregel införs
o Möjligheten att omvandla socialbidrag till lärlingslöner ska utredas
o Gemensamma kvalitetsgarantier ska införas för att säkerställa att en rättvis och lika
biståndsbedömning sker
o Utreda möjligheten att införa en värdighetsgaranti för funktionshindrade
o Kommunen ska underlätta valfriheten med hjälp av Internet, kommunen ska informera om
sin egen verksamhet och om privata alternativ
o Införandet av offentliga, oberoende kvalitetsregister med gemensamma nyckeltal ska
utredas
ÄLDRE
o Respekten för äldre människors integritet och självbestämmande kräver att kunskap och
värdighet präglar utformningen av det stöd som ges
o Utgångspunkten alltid ska vara de äldres individuella behov
o Regeringens arbete med att införa en värdighetsgaranti som slår fast miniminivåer inom
äldreomsorgen och rätten till god medicinsk och social omvårdnad kommer att följas noga
o Effektivisera och utveckla hemtjänsten
o ”Omvårdnadsjournaler” på varje äldreboende ska införas för att säkerställa att våra äldre
får ett värdigt bemötande
o Anhöriga som vårdar anförvant i hemmet ska kunna få avlastning från kommunen vid
behov
o Äldreomsorgen ska präglas av personligt inflytande, trygghet och respekt
Moderaterna, Bålsta Partiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är fyra partier med
gemensamma mål för invånarna i Håbo kommun. Vi ska ta ansvar för kommunens
medborgare här och nu.

www.haboalliansen.se

