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Vi vill höja förtroendet för Håbo Kommun 
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Hej! 

Mitt namn är Agneta Hägglund och jag är oppositionsråd i vår kommun. 
Det förtroendet har jag haft under de två senaste mandatperioderna. 

Men för den kommande mandatperioden hoppas jag att ni ger oss 
Socialdemokrater med mig som kommunalråd i spetsen möjligheten att 
skapa förändring i vår fina kommun. 

Kära medborgare, det har inte varit lätt alla gånger, främst under den 
senaste mandatperioden. Det har under den här perioden hänt mycket 
tråkiga och anmärkningsvärda saker som jag aldrig någonsin varit med 
om tidigare, trots att jag har varit politiker under lång tid. Vi har fått vara 
med om ett antal ”utköp” av medarbetare som inte går att försvara och 
som har kostat kommunen massor av pengar. Kommunstyrelsen gjorde 
ett underskott på ca 39 miljoner kronor för år 2021.  

Vi har nyligen fått ta del av SCB:s medborgarundersökning som tyvärr är en mycket sorglig läsning. Den visar på att det vi 
under denna mandatperiod hela tiden påtalat, nämligen att det råder en fullständig tystnadskultur i kommunen. Vi ligger 
mycket sämre till än alla andra kommuner, det främst när det gäller kommunens politiker som ansvarstagande, lyhörda, 
förtroendeingivande och transparenta. 

Vi lovar att vi ska ändra på detta om vi får förtroendet att leda kommunen. 

När jag läser igenom de vallöften som vi tidigare i våra valprogram tagit fram så skulle vi bara kunna kopiera dessa, för det 
har under de här åren varit en total handlingsförlamning. Många av de beslut som är tagna har tyvärr inte verkställts. 

Detta är något som vi vill ändra på. 

Vi vill: höja förtroendet för Håbo kommun 

Vi vill: förbättra dialogen mellan våra företag, föreningar, medborgare, pensionärsråd, funktionsrättsråd, ungdomsråd och 
tillväxtråd. 

Vi vill: att beslutade planuppdrag verkställs och att det tas fram detaljplaner. 

Vi vill: se över alla konsulttjänster som kommunen idag använder. 

Vi vill: att alla beslut som tas ska verkställas. 

Vi vill: att Håbo kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare.  

Vi vill: att Skeppsgården skyndsamt byggs ut för våra äldre. 

Vi kommer alltid att värna om våra barn och våra äldre och det är frågor som vi drivit i både opposition och majoritet för 
att våra barn ska ha en god uppväxtmiljö och våra äldre en god omvårdnad. 

Kära väljare, jag hoppas att du ger mig och Socialdemokraterna ett förtroende att få arbeta för att Håbo Kommun åter ska 
bli en kommun att lita på.  

 

Bästa hälsningar 

Agneta Hägglund 

AGNETA HAR ORDET 



 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, där vård och omsorg präglas av trygghet, värdighet, självbestämmande och 
omtanke för att ge största möjliga livskvalité. 

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare. Vi vill stärka samverkan med region Uppsala, anhörigförening, pensionärsråd, 
funktionsrättsråd, ungdomsråd, tillväxtråd och andra ideella föreningar. 

Vi vill utreda möjligheten till att använda Pomona till ett äldrecenter med bl.a. trygghetsboende, korttidsboende, palliativt 
boende samt ge stöd åt yngre personer som har behov av vård i anpassat boende. 

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod: 

- Vara en attraktiv arbetsgivare genom att se till att ha goda arbetsförhållanden som t.ex. scheman, delade turer, lön 
etc. 

- Alla våra boenden ska ha tillagningskök och på varje avdelning ska det finnas ett gemensamhetskök. 
- Ha dialogsamtal med alla våra äldre över 80 år. 
- Se över hur vi kan eliminera att våra äldre slutar sina liv i ensamhet. 
- Utöka dagverksamheten inom äldreomsorgen. 
- Se till att stärka livskvalitén och tillvaron för våra äldre. 
- Våra äldre ska erbjudas plats inom särskilt boende i kommunen. 
- Möjlighet till minst två alternativa maträtter. 
- Fria broddar till våra äldre. 
- Rätt till arbetsskor inom vård och omsorgsverksamheten. 
- Billigare UL-kort för äldre över 70 år. 
- Utveckla anhörigstödet. 
- Vi vill ha en regiondriven vårdcentral med en lättakut. 
- Se över organisationen inom hemtjänsten så att våra brukare/medarbetare får en trygg och fungerande verksamhet. 

    

 

 

 

 

 

 

  

VÅRD OCH OMSORG 

Bli medlem idag! 

Öppna Swish-appen och scanna QR-koden 



 

 

 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, där alla ska kunna växa upp i trygghet och frihet med en framtidstro på 
mänskliga rättigheter och med grundläggande demokratiska värderingar. Här ska det finnas förutsättningar för personlig 
utveckling, en rik fritid och en god miljö där våra skolor och förskolor ska uppmuntra till kreativt, livslångt lärande och där 
våra elever ska känna 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. 
- Stärka arbetet i skolan och förskolan mot mobbning och kränkande behandling. 
- Satsa på digitalisering inom förskolan. 
- Ge elevhälsan bättre verktyg att upptäcka, förebygga och stärka arbetet med elevers psykiska ohälsa. 
- Se till att elever får rätt till stöd utifrån sina behov och förutsättningar, både inom skol- och fritidstid. 
- Ge våra elever som slutar 9:an en avslutningsfest. 
- Öppna Café Fridegård för gymnasieelever kvällar och helger. 
- Gratis UL-kort för våra ungdomar under sommarlovet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följ oss på 
 

 

Socialdemokraterna i Håbo 

BARN OCH UNGDOM 



 

 

 

 

 

 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, där man kan bo och leva hela livscykeln och mötas över 
generationsgränserna. Kultur och fritid ska vara till för alla och det oavsett social tillhörighet, trosuppfattning, etnicitet, 
funktionsnedsättning, kön, sexuell läggning eller ålder. Kultur och fritid är en viktig del i vår demokrati. 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 som i sin tur 
skapar förutsättningar för en god livskvalité. 

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. 
- Utveckla kontakterna med föreningslivet genom rådsverksamhet. 
- Skapa mötesplatser som tillgodoser människors behov av gröna miljöer i Håbo med bl.a. en park i Gröna Dalen. 
- Fortsatt utveckling av våra idrottsplatser. 
- Underlätta för skolor och förskolor utanför centrala Bålsta att besöka bibliotek, badhus med mera. 
- Säkerställa tillgång till fotbollsplaner året runt. 
- Möjlighet att åka skridskor året runt. 

 

 

 

  

Bli medlem idag! 

Öppna Swish-appen och scanna QR-koden. 

KULTUR OCH FRITID 



 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, där det ska finnas ett rikt näringsliv, med många små och 
stora företag som skapar tillväxt och samhällsnytta. Ett bra näringslivsklimat är avgörande för att 
nyetableringar ska kunna ske, vilket är viktigt för kommunens tillväxt. 

 

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod: 

- Höja förtroendet för Håbo kommun. 
- Se till att förverkliga Tillsammans mot 4.0. 
- Öka tillgängligheten och närheten för våra 

företagare att få kontakt med kommunen. 
- Snabbare planprocesser. 
- Bygga varumärket Håbo kommun. 
- En fungerande Lotsfunktion. 
- Uppgång på Svenskt näringslivs ranking när det  

gäller företagsklimatet. 
- Kommunen aktivt köper mark så att våra lokala företagare har 

möjlighet att utvecklas 
 

 

 

 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, där vi bygger bostäder centralt i Bålsta. Vi vill möjliggöra för de som arbetar 
i de nya företagsetableringarna att bosätta sig i Håbo kommun.  

 

 

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod:
     
     
   

- Bygga fler bostäder centralt i Bålsta och Skokloster för unga 
och äldre. 

- Kostnadsfria resor i Håbo för pensionärer vid lågtrafik. 
- Ta initiativ till en bilpool med eldrivna bilar. 
- Förbättra ”mjuka linjen” genom utökad turtäthet och fler 

hållplatser. 
- Va-frågan måste få en långsiktig lösning för att kunna 

garantera friskt vatten. 
- Förbättra vägunderhållet. 
- Satsa på en egen på/avfart till Logistik Bålsta.                          

                                                                                                                                   

 

 

Följ oss på 
 

 

Socialdemokraterna i Håbo 

NÄRINGSLIV 

INFRASTRUKTUR 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Håbo, ska vara en kommun att vara stolt över, många har sökt sig till Håbo för närheten till naturen och livskvaliteten det 
ger. Det är en närhet som vi måste vara rädda om och bevara. Men Håbo utvecklas också och det är därför viktigt att det är 
en hållbar utveckling som inte bara värnar vår välfärd och livskvalitet idag utan också ska värna om framtida generationers 
rätt till en god livskvalitet. Vi måste därför vara noggranna med hur vi använder våra resurser på bästa sätt. Både när vi 
bygger nytt och bygger om skall hållbarhet och långsiktighet komma först. På så sätt hushåller vi med både de ekonomiska 
och ekologiska resurserna. Miljöpåverkan skall minskas och våra grönområden bevaras och utvecklas.  

Bevara den del av Bålstaåsen som finns kvar för rekreation och naturupplevelser. Närheten av skog och naturmark är av 
största vikt och har stor betydelse för folkhälsan och inte minst för närliggande skolor och förskolor. 

Vi vill genomföra följande under kommande mandatperiod: 

- Bevara grönområden i stadsplaneringen. 
- Arbeta för dagvattendammar i gröna dalen. 
- Bättre kollektivtrafik i hela kommunen. 
- Minska matsvinnet i den kommunala verksamheten.  
- I möjligaste mån upphandla närproducerat. 
- Utforma taxor och avgifter så att de underlättar ett hållbart beteende. 
- Minska vattenförbrukningen. 
- Minska kommunens energiförbrukning. 
- Bygga ut kommunal VA-på landsbygden så fler har möjlighet att bo där. 
- Bevara och utveckla naturreservat och grönområden. 
- Underlätta för att ta sig fram med cykel. 
- Underlätta för montering av solpaneler. 
- Tillgängliggöra stränderna och värna strandskyddet. 
- Arbeta för ett hållbart ekologiskt samhälle 

 

 

 

 

 

LANDSBYGD OCH MILJÖ 

Bli medlem idag! 

Öppna Swish-appen och scanna QR-koden. 



SOCIALDEMOKRATERNAS NAMN PÅ FULLMÄKTIGELISTAN 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

      

 

 

         

   

     
     
     
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRT HÅBO KAN BÄTTRE! 
RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA DEN 11 SEPTEMBER 

Agneta Hägglund Pyry Niemi  Helene Cranser Carolina Cranser Fredrik Anderstedt 

Lars-Göran Bromander Inger Wallin Eva Staake Christer Persson Sven Erkert 

Maria Annell Jonny Ekblom Anna Larsson Harry Lövstav Solweig Lundkvist 

Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 

Via mail på socialdemokraterna.habo@telia.com eller via telefon på 0702753720 


