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Håbo

HÅBO
Håbo är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur och rik
tillgång till Mälaren. Vår kommun ligger i en expansiv region, här finns goda möjligheter till jobb och företagande. Vi har nära till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Västerås. Vi har bra vägförbindelser och vill utveckla pendlingsmöjligheterna. Många vill
bo i Håbo. Vi ska växa i den takt vi klarar av och på ett sätt som gör att vi inte skapar
problemområden.
Vi vill och måste satsa på nya skolor och förskolor. Under Håboalliansens mandatperiod
har resultaten i skolan förbättrats och nya förskolor har färdigställts. Nu vill vi gå vidare och
minska storleken på förskolegrupper och utveckla skolans verksamhet med en ökad andel
legitimerade lärare. Vi vill öka fokus på undervisning – inte på administration. Minst hälften av
lärarnas tid ska gå till undervisning. Elever med särskilda behov ska få rätt stöd tidigare och
högpresterande elever måste få jobba på i sin egen takt. Alla ska inte klämmas in i samma mall.
Vård och omsorg och samhällsservicen i övrigt, inklusive den tekniska infrastrukturen,
måste utvecklas i takt med tillväxten.
Moderaterna söker väljarnas fortsatta förtroende för att göra Håbo till en ännu bättre kommun.
Vi vill se till att våra medborgare får bättre service, att jobben blir fler och att företagen ges
goda etablerings- och utvecklingsmöjligheter. Med fler i arbete kan vi satsa mer på den gemensamma välfärden och utvecklingen av vår kommun. Det är i mötet med medborgaren som den
kommunala verksamheten ska leverera ett bra bemötande och god service. För att stärka Håbo
och bli en arbetsgivare i toppklass kommer vi att jobba hårt med vår värdegrund:
Stolt att jobba åt Håbo – stolt att bo i Håbo – stolt över Håbo.
Detta är Håbomoderaternas handlingsprogram för den kommande mandatperioden.
Här berättar vi mer om våra planer för vår kommun. Har du frågor eller synpunkter är du varmt
välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. Du kan även besöka vår Facebooksida eller
hemsida och lämna synpunkter den vägen.
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Barn och skola

BARN OCH SKOLA
Minska storleken på barngrupperna i förskolan.
Värna friskolor och privata förskolor.
Tidigt stödja barn med speciella behov.
Främja möjligheten att starta privat dagbarnvård – små barngrupper.
Bygga en ny gymnasieskola och en ny grundskola.
Införa 50-30-20-principen för lärarnas tid – minst hälften undervisning.
Öka andelen legitimerade lärare.
Öka lärartätheten ytterligare.
Stoppa mobbning och kränkning.
Säkra barns skolmiljö från sexuella trakasserier.
Skapa tryggare skolvägar.
Ge högpresterande elever utrymme att jobba på.
Möjliggöra för äldre att vara med i skolor som läxhjälp.
Verka för ökat elevinflytande vid uppdelning av klasser.

Alla barn ska ges en bra start i livet. För föräldrar är en väl fungerande barnomsorg avgörande
för att få vardagen att gå ihop. Moderaterna vill minska storleken på barngrupperna i förskola
för att öka kvaliteten för barnen.
Kvalitet och valfrihet är våra viktigaste prioriteringar. Vi sätter kvaliteten före driftsformen och
vi vill värna det fria skolvalet.
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Barn och skola

Vi vill inte slå undan fötterna för våra friskolor Potentiaskolan, Läraskolan, Raoul Wallenberg-
skolan, Ur och Skur och andra privata aktörer som står för hög kvalitet i undervisning och
barnomsorg.
Alla barn är olika och har olika behov. För oss är det viktigaste att alla barn garanteras en bra
barnomsorg och som ser just deras speciella behov och styrkor. Viktiga beslut ska fattas av
föräldrar och barn i det egna hemmet utifrån de egna önskemålen och omständigheterna,
inte av politiker utifrån ideologiska skäl.
Vi arbetar för en förskola som tidigt kan uppmärksamma och möta barns speciella behov.
Vi vill fortsätta att förbättra resultaten i Håbos skolor, med bättre och tidigt stöd till de elever
som behöver det. Barn med särskilda behov ska i större utsträckning ges möjlighet till riktade
insatser i mindre undervisningsgrupper. Vår målsättning är att alla elever ska ha godkända
betyg när de lämnar skolan.
Högpresterande elever behöver också ges rätt förutsättningar och stimulans för att kunna
jobba på i sin takt. Alla kan inte klämmas in i samma mall, man måste se till individens förutsättningar – både till utmaningar och styrkor.
Vi behöver en ny gymnasieskola med cirka 1000 platser och även nya grundskolor.
Vi vill öka andelen arbetstid som en lärare lägger på undervisning till minst hälften. Lärare ska
lägga minst 50 procent av sin tid på undervisning, max 30 procent på för- och efterarbete
och max 20 procent på övrigt. Lärare ska få mer tid i klassrummen med eleverna och mindre
administrativ börda. Vi behöver öka andelen legitimerade lärare och lärartätheten. Vi vill även
ha flera förskolelärare för att kunna minska barngrupperna.
Vi vill utveckla skolan i dialog med trygga lärare, elever och föräldrar samt leda ett aktivt
arbete mot mobbning och diskriminering. Alla ska trivas och känna sig trygga i skolans miljöer.
Särskilt viktigt är det att sexuella trakasserier stoppas.
Trafiksituation vid våra skolor och förskolor behöver löpande förbättras och det måste vara
säkra gång- och cykelvägar till dem.
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Bostäder

BOSTÄDER
Att kommunen bara växer så fort som vi klarar av.
Med förskolor och skolor klara att användas när invånarna flyttar in.
Med service och infrastruktur som utvecklas i takt med inflyttningen.
Möjliggöra bostadsresan med fler villor och bostadsrätter än hyresrätter.
Ta bort prickad mark på privata tomter.
Ta bort byggrestriktioner på Håbos landsbygd så den kan fortsätta utvecklas.

Fler bostäder är en av Håbo kommuns viktigaste utmaningar. Men vi ska bara växa så
fort som vi klarar av. Det är en förutsättning om vi ska fortsätta vara en attraktiv kommun.
Förskolor, skolor, service och infrastruktur måste hänga med.
Vi vill möjliggöra bostadsresan med fler villor och bostadsrätter än hyresrätter och planera för
en balanserad fördelning mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter i nyproduktion. Vi botar inte
den dåligt fungerande bostadsmarknaden genom att göra om miljonprogrammens m
 isstag
med stora, höga hyresfastighetskomplex i centrum – vi ska inte bygga in segregering.
Vi har en problematisk situation på bostadsmarknaden i Sverige idag. Stora och tunga regleringar har begränsat byggandet i Sverige, men vi behöver som kommun bygga i den takt som
vi klarar av och med en inriktning som inte skapar problemområden i Bålsta tätort.
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Bostäder

Erfarenheter från Stockholmsområdet visar att vi behöver en större andel ägda lägenheter
i tätorten för att bibehålla en god utveckling på sikt. Centrumområdet behöver hänga ihop
estetiskt och funktionellt, men det behöver finnas både flerfamiljshus och enfamiljshus centralt. Vi vill inte bygga ett centrum bestående av höga betongboxar.
Det ska byggas även hyresrätter i Håbo, men de ska inte vara i majoritet. Det ska finnas en
blandning och en god balans.
Det finns idag mycket prickad mark som inte är motiverad på privata villatomter. Det m
 åste
tas bort för att möjliggöra normal placering av exempelvis garage utanför den enskilde dyra
detaljplaneändringar.
Håbos landsbygd är livskraftig och skapar förutsättningar för människor och företag att bo
och verka i. Det finns ett antal gamla omotiverade restriktioner avseende byggnation. Det är
viktigt att ta bort sådana regleringar.

7

Ekonomi

EKONOMI
Säkerställa en ekonomi i balans – vi vill inte höja kommunalskatten.
Kommunen måste planera och investera långsiktigt och utifrån en helhetssyn.
Kommunen ska vara effektiv – varje skattekrona ska ge bra effekt.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en av våra viktigaste frågor. En ekonomi i balans
är att ta ansvar. För att långsiktigt säkra en välfärd av hög kvalitet krävs en välskött ekonomi.
Håbos medborgare betalar i dag en relativt hög kommunalskatt. Högre än i många jämförbara
kommuner. Vi har stora och viktiga investeringar framför oss och vi går till mötes en ökande
andel av äldre och barn. Färre som arbetar ska betala för fler i välfärden.
Vi måste vara effektiva och vi måste våga prioritera. Vi måste vara öppna för nya finansierings-
och driftsformer som ger utvecklingsmöjligheter utan att kommunens skuldsättning blir
långsiktigt ohållbar.
Moderaterna söker en majoritet i Håbo för att trygga en långsiktigt hållbar ekonomi som klarar
såväl dagens som morgondagens utmaningar.

Finansiella nyckeltal						2014 2015 2016
Skattesats till kommun, (%)							21.34

21.34

21.34

Kassalikviditet kommunen, (%)						54.0

81.1

61.1

Årets resultat som andel av skatt &
generella stadsbidrag kommun, (%)						1.8

5.0

7.2

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)				

4.3

2.7

1.9

Verksamhetens nettokostnader enligt
resultaträkningen kommun, kr/inv						

- 45 273 - 45487

- 45961

Soliditet inkl. pensionsåtag, kommun, (%)					

- 6.4

- 1.1

4.3

Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar, andel (%)			

71.5

100.2

115.1

Finansiella nyckeltal för Håbo Kommun (Kolada.se 2018-05-31)
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Företagande och jobb

FÖRETAGANDE OCH JOBB
Säkerställa god service från kommunen.
Förkortade handläggningstider.
Förenklade processer.
Utveckla Håbo Marknads AB:s lotsfunktion för företag.
Rätt mängd byggklar mark alltid ska finnas för företagen.
Ung Företagsamhet ges fortsatt hög prioritet i skolan.
Det ska vara enkelt att etablera och utveckla företag i Håbo.
Kommunen ska vara en bra arbetsgivare – medarbetarnas kompetens
är vår största tillgång.

Jobben är grunden för välfärden. Företagen är grunden för att jobb ska finnas. Bara när
fler jobbar kan vi satsa på bättre välfärd och fortsätta att utveckla Håbo. Arbetslinjen ska
utvecklas– inte avvecklas.
Håbo kommun ska vara ett självklart val för företagare. I vår kommun ska vi alltid vara positiva
till etablering av företag och kommunen ska underlätta för såväl nya som befintliga företagare
med att bedriva sin verksamhet.
Företagen måste ges god service från kommunen. De är i sin verksamhet beroende av korta
handläggningstider och enkla processer i kontakterna med kommunen.
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Företagande och jobb

Byggklar mark ska finnas för företagen genom att kommunen ligger i framkant med ö
 versiktsoch detaljplaner och har en proaktiv och effektiv planverksamhet. Byggklar mark är en
förutsättning för att företag ska välja att etablera sig och expandera i kommunen. Ytterligare
ett villkor för företagsetableringar och näringslivsutveckling är snabba och robusta tillståndsprocesser.
Bra kommunal planering och service kräver kompetent personal. Vi vill skapa förutsättningar
för att behålla kompetent personal i kommunen genom att vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi vill skapa goda incitament för företagande i Håbo. Vi vet att Håbo kan bättre och vi måste
fortsätta att utveckla företagsklimatet i Håbo.
Vi vill inspirera nyföretagande och aktivt stödja de som nyligen startat sin verksamhet. Håbo
Marknads AB är här en viktig aktör.
Vår verksamhet runt Ung Företagsamhet i skolan är framgångsrik och ska vara fortsatt
prioriterad.
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Infrastruktur och kommunikation

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION
Utveckla lokaltrafiken i kommunen för att möta behovet – kommunen måste ha kontroll
över vår lokaltrafik.
Upphandla med en tydlighet avseende turtäthet och sträckningar.
Skapa fungerande busslinjer mot samtliga bostadsområden i kommunen.
Verka för lokala kommunala terminskort för alla elever i kommunen.
Bygga ut busskommunikationerna i Håbo.
Trygga säkra cykelvägar från bostadsområden till skolor och till Bålsta station.

Lokaltrafiken i kommunen behöver utvecklas och förändras för att möta behoven. K
 ommunen
måste därför skapa ökad kontroll över lokaltrafiken, det gäller främst bussarna. Moderaterna
vill upphandla busslinjer med en ny turtäthet och nya sträckningar. Det måste finnas fungerande busslinjer mot samtliga bostadsområden i kommunen.
Alla som vistas i trafiken ska känna sig trygga. Oavsett om du reser med bil, cykel eller promenerar ska du kunna känna dig säker.
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför vill vi göra det enklare att källsortera, förbättra informationen kring återvinning och se över öppettiderna på återvinningscentralen.
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Invandring och integration

INVANDRING OCH INTEGRATION
Ha ett tydligt mål att främja arbete och utbildning – inte bidrag.
Utveckla Håbo Marknads roll för att stödja arbetslivsintroduktion.
Ha en lämplig kontrollnivå för kommunens stödjande verksamheter – man ska ha det
stöd man har rätt till, varken mer eller mindre.
Stödja föreningslivets möjligheter att bidra till integration.

Sverige är ett land fullt av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. De senaste
åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. I år väntas ytterligare tiotusentals asylsökande hit. Sverige behöver en långsiktig migrationspolitik.
Migrationspolitiken måste utformas med hänsyn till det stora flyktingmottagandet Sverige haft
och de omfattande integrationsproblem Sverige har. Inom ramen för integrationen behöver vi
ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sig ett nytt liv.
Tillsammans med en långsiktig migrationspolitik måste vi göra mer för att fler ska komma
i arbete och integreras i det svenska samhället.
Det är viktigt att kommunen har en tydlighet och en plan för detta, en plan för att minska
kravlösheten och för att främja arbete och utbildning, inte bidragsberoende. Det är viktigt
för att upprätthålla förtroendet att kommunen kontrollerar att behoven motsvarar bidragen.
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Kultur och fritid

KULTUR OCH FRITID
Skapa bättre förutsättningar för idrotten och föreningarna.
Simhall.
Sporthallar.
Fotbollsplaner inomhus/utomhus.
Föreningssalar (mötesrum).
Skapa ett sportcentrum vid Futurumskolan.
Säkra ett modernt bibliotek mitt i centrum – biblioteken värnar kultur och bildning.
Utveckla servicen till kommunens föreningar med administrativ styrning och stöd från
vår nya Kultur- och fritidsnämnd.
Utveckla Granåsen-Ekilla till ett rekreationsområde för hela året.

Vi vill stödja föreningslivet och idrotten. Ungdomars idrottande och föreningsliv i övrigt är
en bra investering i ungdomens framtid. Det finns stora behov av lokaler och anläggningar.
Det är en god investering för kommunen att möta behoven.
Håbomoderaterna vill skapa ett sportcentrum vid Futurumskolan med planering för fl
 era
anläggningar i nära anslutning till simhall, sporthallar med mera i plan och med goda
kommunikationer.
En ny kultur- och fritidsnämnd ska tillskapas för att stärka området.
Vi behöver ha ett centralt, väl fungerande, bibliotek för de som studerar och/eller läser.

13

Skokloster

SKOKLOSTER
Ha ett äldreboende i Skokloster – med sjöutsikt.
Verka för bättre bilvägar till Skokloster.
Ha en färjeförbindelse över Skofjärden, och på sikt bör möjligheterna till en bro prövas.
Skapa ett litet centrum.
Mataffär.
Restaurang.
Vårdcentral.

Skohalvön är ett unikt område i Håbo kommun, inte bara tack vare sitt slott och sin natur,
utan också för potentialen att bli en tillväxtort med nya företag, bostäder och förskola.
Skokloster är en unik kulturbyggd och även en uppskattad plats att bo på för många kommuninvånare. Nu när Skokloster växt så finns möjligheter till och behov av bättre service i
närområdet, med ett mindre centrum för mataffär, restaurang med mera.
Vi vill planera för ett äldreboende i Skokloster – med sjöutsikt och hög servicenivå. Kommunikationerna till och från Skokloster måste också förbättras och där är kommunen en viktig
intressent.
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Trygghet

TRYGGHET
Utveckla kommunens samverkan med polis och andra brottsbekämpande myndigheter.
Anpassa väktarronderingen till uppkomna behov.
Införa nolltolerans mot otrygghet på allmän plats – hela dygnet.
Vi vill organisera trygghetsvandrare (nattvandring) bättre.
Öka resurserna till Bålstapolarna.
Jobba med länsstyrelsen för att få upp trygghetskameror.
Skapa ett tryggt centrum med väl fungerande belysning.
Införa ett tiggeriförbud i Håbo kommun när nationell lagstiftning finns på plats.

Du som bor, arbetar eller vistas i Håbo ska känna dig trygg och säker. Håbo kommuns
bostäder, bostadsområden och offentliga miljöer ska upplevas som trygga och säkra av alla.
Tillsammans med polis, fastighetsägare, frivilligorganisationer och andra aktörer driver vi
utvecklingen mot minskad brottslighet och ökad trygghet.
Vi har tillsatt fler väktare i rondering vid kommunens fastigheter och vi kan behöva utöka den
ytterligare.
Med ny lagstiftning runt trygghetskameror så vill vi se till att sådana kommer upp i exempelvis
centrumområdet. Med trygghetskameror vill vi motverka våld, övergrepp och skadegörelse,
inte minst för kvinnors trygghet ute på allmän plats nattetid. Med välfungerande gatubelysning
ökar tryggheten på kvällar och nätter. Vi vill fortsatt utöka belysningen i centrum.
När Sverige infört möjligheten till kommunala tiggeriförbud så vill Moderaterna att ett sådant
införs i Håbo kommun.
Att EU-medborgare missbrukar rätten till fri rörlighet för att komma till Sverige och tigga och
att deras hemländer inte tar sitt eget ansvar, är helt oacceptabelt och föder kriminalitet och
social misär.
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Turism

TURISM
Utveckla småbåtslivet.
Hamnar.
Gästhamnar.
Uppställningsplatser.
Sjönära nöjesliv.
Möjlighet att tanka småbåtar.
Ge Håbo Marknads AB i uppdrag att främja turistnäring med koppling till kulturhistoria
och småbåtsliv.
Utveckla friluftslivet.
Camping i Ekilla.

Håbo ligger väl placerat vid Mälaren för att kunna erbjuda fler en möjlighet att deltaga i
småbåtslivet genom bra hamnar och gästhamnar med god service. Småbåtslivet ger en
helt unik livskvalitet och kan attrahera folk och företag till kommunen.
Vi vill ge Håbo Marknads AB i uppgift att främja turistnäringen med koppling till kulturhistoria
och småbåtsliv. Vi vill också utveckla friluftslivet med bättre service och förbättrade fler anläggningar. Vi vill bland annat undersöka möjligheterna till en camping i Ekilla och möjligheterna till sjö- och centrumnära camping.
Tillgången på strövområden i kommunen är viktig och behöver värnas och utvecklas.
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Äldre

ÄLDRE
Trygga rätten till självbestämmande för äldre.
Trygga ett värdigt bemötande från kommunen.
Att kommunen säkerställer att det finns olika typer av boenden för livets alla skeden.
Verka för geriatrisk kompetens hos vårdcentralerna.
Än mer sätta omsorgens kvalitet i centrum.
Tillvarata välfärdsteknologins möjligheter.
Skapa tydligare kvalitetskrav för äldreomsorgen.
Utreda kommunal anhörigersättning.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Håbo kommun. Vi vill garantera alla äldre livskvalitet och stor
möjlighet att påverka sin vardag. Valfrihet och kvalitet är ledord i vår politik.
För att säkerställa kvaliteten behövs tydliga kvalitetsuppföljningar. Politiker ska skapa tydliga
mål och bära ansvaret för att de uppnås.
Bara för att man blir äldre innebär det inte att förmågan att fatta beslut försvinner. Det är en
grundläggande trygghetsfråga att få välja var man ska bo eller vem som ska hjälpa till där
hemma. Att få välja själv ska gälla oavsett om det handlar om hemtjänst, särskilt boende,
trygghetsboende eller hemsjukvård. Viktiga beslut ska fattas hemma vid köksbordet utifrån
de egna önskemålen och omständigheterna – inte av kommunpolitiker. Många äldre klarar
sig bra allt längre upp i åren.
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Äldre

Med trygghetsboenden, 55+boenden, serviceboenden och särskilda boenden ger Håbo
kommun de äldre mer valfrihet och ökad livskvalitet. Vi vill åstadkomma en mer långsiktig
planering av våra särskilda boenden. Lämplig mark ska avsättas redan tidigt i planarbetet, 
vi ska inte påbörja de politiska diskussionerna och byggplaneringen först då bristen på platser
redan infunnit sig. Vidare ska helhetssyn prägla planeringen, ett samlat grepp ska tas om alla
typer av boenden för åldrandets olika skeden.
Många äldre sitter i dag kvar i villor som de önskar lämna för någon form av lägenhetsboende.
Vi vill verka för att uppföra boenden för äldre som har viss begränsad tillsyn och service likväl
som sådana boenden som riktar sig till en äldre kategori utan att vara serviceboenden.
Vi vill även verka för möjligheterna till ett äldreboende och trygghetsboende i Skokloster.
Vi vill utreda möjligheten till att ge kommunal anhörigersättning för att ta hand om anhöriga.
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MODERATERNA I HÅBO KOMMUN:

haabomoderaterna

info@moderaterna-haabo.nu

moderaterna-haabo.nu

HÅBO
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