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SOCIALDEMOKRATERNA I HÅBO

VÅRD OCH OMSORG
AGNETA HAR ORDET

VISION
I Håbo, framtidskommunen, ska vård och omsorg präglas av trygghet, värdighet,
självbestämmande och omtanke för att ge största möjliga livskvalitet. Detta åstadkommer vi genom välutbildad personal och ändamålsenliga lokaler och bostäder.
Vi vill förbättra integrationen genom samverkan mellan skola, föreningsliv och näringsliv.

Hej!
Jag heter Agneta Hägglund och jag är oppositionsråd i
Håbo kommun. Jag har haft det stora förtroendet att
få representera Socialdemokraterna under ett antal
mandatperioder både i majoritet och de senaste åren
i opposition. Det är ett förtroende som jag är mycket
stolt över och som jag har försökt förvalta på bästa sätt.
Håbo kommun är en fantastisk kommun att leva, bo och
verka i, men min absoluta övertygelse är att vi återigen
måste höja förtroendet för Håbo kommun bland medborgare,
föreningar och företag. Vi har sett tidigare att vi kan rycka
upp oss från låga förtroendesiffror och rankingar i mätningar
såsom SCB:s medborgarundersökning och Svenskt Näringslivs företagsranking, där vi sjunkit under
denna mandatperiod.
Håbo kommun, hjärtat i Mälardalen har alla möjligheter
att vara en Superkommun. Vi har ett fantastiskt läge, vi
ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med
Stockholm, Arlanda och Uppsala runt knuten och vi lever
och arbetar i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och
naturen inpå oss. Vi vill se till att Håbo återigen blir
utsedd av tidningen Dagens Samhälle till en
”Superkommun” precis som vi blev 2013.
Vi har tyvärr haft en mandatperiod som präglats av
handlingsförlamning, det måste vi råda bot på under de
kommande åren. Dessutom måste vi se till att de planer
och beslut som tidigare tagits blir verklighet. Vi måste
värna om de företag som vi i dag har och också se till att få hit
nya företag. Håbo är en pendlarkommun, men trots det vill vi att
våra medborgare i så stor utsträckning som möjligt ska kunna få arbete på hemmaplan. Vi måste förbättra dialogen både mellan våra
företag och våra föreningar och medborgarna för att skapa ett så gott
klimat som det bara går. Vidare måste vi intensifiera framtagandet av
nya detaljplaner för verksamhetsområden, så att vi möjliggör för nya
etableringar.
Vi har under årens lopp prioriterat och drivit samma frågor såväl i opposition som i majoritet, och det är att värna våra barn och äldre. Våra
barn ska ha en god uppväxtmiljö och våra äldre en god omvårdnad.
Det är frågor som vi självklart kommer fortsätter att prioritera.
Kära väljare, jag hoppas att du ger mig och Socialdemokraterna ett
förtroende att få arbeta för att Håbo kommun åter skall bli en Framtidskommun - en Superkommun, där du ska vara trygg - vem du än är,
var du än bor.
Bästa hälsningar

Agneta Hägglund

ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT TRYGGARE HÅBO.

Viktigt är också samverkan med region Uppsala, anhörigförening, andra
ideella föreningar, pensionärsråd och handikappråd.

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bli en attraktiv arbetsgivare genom att se över lönesystem, delade turer med mera.
Utöka avgiftsfri avlösning för anhöriga från tio till 20 timmar per månad.
Utveckla seniorgym, friskvård och rehabverksamhet.
Utöka resurser och personal till rehabbassängen.
Förstärka patientsäkerheten.
Utveckla det förebyggande arbetet mot missbruk.
Satsa på kontinuerlig kompetensutveckling för all personal.
Utöka daglig verksamhet och satsa mer på verksamhet inom LSS.
Utveckla dagverksamheten inom äldreomsorgen.
Fortsätta satsningen på ”Trygg hemgång”.
Utveckla måltidsverksamheten inom äldreomsorgen.
Se över möjligheten till anhörigersättning.
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BARN OCH UNGDOM

NÄRINGSLIV

VISION
I Håbo, framtidskommunen, ska det finnas ett rikt
näringsliv med många små och stora företag som
skapar tillväxt och samhällsnytta. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för att befintliga företag ska
kunna utvecklas och utgöra goda ambassadörer,
vilket krävs för att nyetableringar ska ske.

Vi vill genomföra följande under
kommande mandatperioden:
• Höja förtroendet för Håbo kommun.
• Ta fram en upphandlingspolicy.

• Nå topp 20 på Svenskt Näringslivs företagsranking.
• Skapa en ”väg in” – en lotsfunktion för våra
företagare.
• Säkerställa snabbare beslut, bra service och
bemötande för våra företagare.
• Erbjuda gemensam utbildning för våra tjänstemän
och företagare.
• Säkerställa tillgång till färdig detaljplanerad mark.
• Skapa mötesplatser för nätverkande och
kompetensutveckling.
• Bygga varumärket Håbo kommun.

INFRASTRUKTUR

VISION
I Håbo, framtidskommunen, ska alla kunna växa upp i trygghet och frihet, med en framtidstro på mänskliga rättigheter och med grundläggande demokratiska värderingar.
Här ges det förutsättningar för personlig utveckling, en rik fritid och en god miljö där
våra skolor och förskolor uppmuntrar till kreativt, livslångt lärande och där våra elever
känner sig trygga.

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
• Minska barngrupperna i förskolan och på fritidshemmen till Skolverkets rekommendationer.
• Sträva efter mindre klasser i grundskolan, särskilt i de lägre årskurserna samt fler
vuxna i klassrummen.
• Tillse att genomsnittligt meritvärde i åk 9:s slutbetyg ligger vid rikets snitt eller högre, samt
att öka andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen.
• Tillhandahålla sommar- och lovskola utöver skollagens minimikrav samt läxhjälp.
• Utveckla musikskolan till en kulturskola.
• Stärka arbetet i skolan och förskolan mot mobbning och kränkande behandling.
• Satsa på digitalisering inom förskolan.
• Satsa mer på Bålstapolarna.
• Ge elevhälsan bättre verktyg att upptäcka och förebygga elevers psykiska ohälsa.
• Öppna upp Fridegårdscafé kvällar och helger för våra ungdomar.

VISION
I Håbo, framtidskommunen, bygger vi fler bostäder centralt i
Bålsta. Vi vill att våra ungdomar skall kunna skaffa en första
bostad och att de äldre som vill flytta från en större, svårskött
bostad till en mer lättskött med nära till service ska kunna
göra det. Vi tänker oss en framtid med allt från billig och
lättillgänglig kollektivtrafik till självkörande fordon som
hämtar och lämnar dig där du vill.

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
• Bygga fler billiga bostäder centralt i Bålsta och
Skokloster för unga och äldre.
• Kostnadsfria resor i Håbo för pensionärer vid lågtrafik.
• Bygga ett låsbart cykelgarage vid Bålsta station.
• Ta initiativ till en bilpool med eldrivna bilar.
• Förbättra ”Mjuka linjen” genom utökad
turtäthet och fler hållplatser.
• Asfaltera cykel- och gångvägen
Bålsta-Ekilla.
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KULTUR OCH FRITID

MILJÖ OCH KLIMAT

VISION
I Håbo, framtidskommunen, kommer det krävas en omställning i
klimatförändringarnas kölvatten. Dessutom är kommunens
närhet till naturen värd att bevara och utveckla. Från solceller på
taken på kommunens byggnader till bättre cykelvägar ut till våra
naturreservat, från långsiktigt energitänk till fler laddstolpar –
Håbo kommun skall vara en modell för det hållbara samhället.

Vi vill genomföra följande under
kommande mandatperioden:
•
•
•
•
•

Återinföra en miljövecka i kommunen.
Stärka arbetet mot fossilbränslefri kommunal verksamhet 2030.
Installera solceller på taken till kommunens byggnader.
Införskaffa fler elbilar till kommunens verksamhet.
Erbjuda uppgradering av motorvärmar- till laddstolpsplatser i
kommunala verksamheter.
• Öka andelen vegetariskt och närproducerad mat i kommunens
skolor och förskolor samt att det vid upphandling av kött
ska råda svenska djurskyddskrav.
• Förbättra möjligheterna att ta sig runt i kommun utan bil.

SKOKLOSTER

VISION
I Håbo, framtidskommunen, kan man bo och leva hela livscykeln och mötas över generationsgränserna. Håbo kommun utmärker sig genom sitt unika läge i Mälardalen med närhet till kultur och natur samt tillgång till goda kommunikationer och bra och trevliga bostadsområden.
Detta bidrar till en bra livsmiljö där vi sätter människan i centrum.

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
• Ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program.
• Bygga ett ”Möjligheternas hus” för kulturell verksamhet – en arena för utställningar, konst,
dans- och musikarrangemang där olika åldrar och intressen kan mötas, samt ett bibliotek.
• Bygga en ny simhall och idrottsarena i Gröna dalenområdet.
• Verkställa beslutet om inrättande av en fritidsbank för utlåning av idrotts- och
fritidsutrustning.
• Utveckla kontakterna med föreningslivet genom rådsverksamhet.
• Skapa mötesplatser som tillgodoser människors behov av gröna miljöer i Håbo med bland
annat en stadspark i Gröna Dalen.
• Se över framtida behov av idrottsplatser.
• Underlätta för skolor och förskolor utanför centrala Bålsta att besöka bibliotek,
badhus med mera.
• Tillhandahålla lokaler för våra pensionärsföreningar - ett nytt ”Skeppet”.
• Säkerställa tillgång till fotbollsplaner året runt.

VISION
I Håbo, framtidskommunen, är Skokloster en fullvärdig del
och ett populärt bostadsområde. Den största tillgången är
närheten till naturen, den största utmaningen är avståndet
till huvudorten Bålsta.

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Öppna en servicepunkt i Skokloster.
Se över förskole- och skolverksamheten.
Påbörja upprustningen av vägen Söderskogen-Måttan- Häggeby.
Anlägga en cykel- och gångväg mellan Slottsskogen och slottet.
Säkerställa att nybyggnation i Skokloster tar hänsyn till den
befintliga boendemiljön samt natur- och kulturlandskapet.
Avsätta mark till företagsetableringar.
Aktivt stödja turism och kultur.
Öka antalet arbetstillfällen i Skokloster.
Anlägga en lekpark i Skokloster

SOCIALDEMOKRATERNAS
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Agneta Hägglund

Werner Schubert

Helene Cranser

Fredrik Anderstedt

Begonia Randhav

Lars-Göran
Bromander
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Inger Wallin

Sven Erkert

Eva Staake

Sven-Olov Dväring

Maria Annell

Pyry Niemi
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15.
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18.

Anna Larsson

Antonio Lopez

Shiva Samadi

Jonny Ekblom

Carolina Cranser

Gabriel Tidestav

19. Irene Lundbäck
20. Sixten Nylin
21. Solveig Lundkvist
22. Kurt Hedman
23. Lilly-Ann Strömberg
24. Joakim Ringvall
25. Ulla Hedman
26. Harry Lövstav
27. Hariette Nordström
28. Jan Barrefors

29. Linda Bernlind
30. Magnus Palmgren
31. Marie Roos		
32. Marcus Carson
33. Britt-Marie Dväring
34. Stefan Petrusson
35. Christer Persson
36. Bertil Kinnunen
37. Rune Westerlund
38. Leif Hagelin

Om du vill bli medlem eller veta mer gå in på:
www.socialdemokraternahabo.se eller ring 0171 55240.
Vi finns också på Facebook: Socialdemokraterna i Håbo.

