
Framtiden föds 
ur människors drömmar.
Här är våra tankar för 
Håbos framtid...

Centerpartiet
i Håbo kommun
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Håbo kommun har ett centralt läge i Mälardalen. Centerpartiet vill 
utveckla centralorten Bålsta till en småstad med Stockholmsvägen som 
vår egen aveny. En stadspark i Gröna Dalen som knyter ihop kommunen 
med Aronsborgsviken. Ett Kalmarsand där spannmålssilosarna ersätts av 
sjönära bebyggelse och en attraktiv badstrand. Och med ett landmärke 
vid stationen i form av ett högt trähus med utsikt mot Mälaren. Ekilla 
naturreservat har alla förutsättningar att bli en verklig friluftsoas med 
bad, camping och boende. 

De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut för 
att kunna erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära. 
Det innebär t ex förskolor och grundskolor i tätorten som kan attrahera 
kvalificerad personal. Och det kan innebära förskola i parhus i småorter-
na eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och sjuksköterska. Och 
väl utbyggd service med digitalt stöd.

Skoklosterhalvön har alla möjligheter att utvecklas. För det krävs 
trafiksäkra vägar, med utrymme också för cyklisten. Det krävs också att 
boende och verksamheter på Skohalvön kan utvecklas, t ex  genom lä-
genheter och kommersiell service men också genom att utnyttja naturliga 
platser för boende och näringsverksamhet. Och att de omfattande restrik-
tioner som i dag omgärdar halvön omprövas.

Väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett bra samhälle. 
UL:s busstrafik kan utvecklas vad gäller turtäthet till småorterna och 
framför allt för resor mot Uppsala. För ungdomarna bör särskilda ter-
minskort för resor i kommunen införas. Men också effektiva slingor till 
tätortens småsamhällen. En bro eller färja skulle öka tillgängligheten till 
Skohalvön.

Centern för Håbo framåt
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Håbo kommun har möjlighet att bli en digital kommun. Men då krävs 
ett väl utbyggt fibernät. Kommunen behöver utveckla sina tjänster på 
det digitala området; allt från bygglov och tillsyn, till universitetsutbild-
ning på distans och omsorg där modern teknik ska komplettera och göra 
vården effektivare. Den digitala kommunen erbjuder också helt andra 
möjligheter till arbete på distans samt är ett konkurrensmedel för kom-
munens företag.

Det kommunala vatten och avloppssystemet har kapacitet för minst 
30 000 invånare. Men det har sina brister. I centralorten krävs dubbla 
ledningar till vattenverket. Ledningssystemet är på sina håll underdimen-
sionerat. Skokloster är i behov av ett nytt avloppsverk på en mer ända-
målsenlig plats. För flera nya bostadsområden kan lokala VA-lösningar 
vara ett attraktivt alternativ. Det kommunala slammet kan genom certi-
fiering bli en resurs i hushållningen med våra naturresurser, istället för 
att som i dag dumpas i en gruva i Gävle. De bruna påsarna kan bli biogas 
till bilarna. Genom att ytterligare sortera innehållet i våra gröna tunnor 
skulle vi komma långt i strävan mot ett samhälle som inte slösar med 
resurserna. Ett viktigt arbete för FN:s klimatmål.
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Centerpartiet vill:
Trafiksäkra gång och cykelvägar i hela kommunen.
    
De bruna påsarna blir drivmedel.
 
Ett förstärkt föreningsstöd, som skapar förutsättningar för 
det ideella arbetet.
 
Valfrihet i all omsorg från barnomsorg till äldrevård.
 
En gymnasieskola i samverkan med grannkommunerna, som  
erbjuder de yrkesinriktade linjer som efterfrågas av företag och 
ungdomar.  

Håbo framåt
Håbo kommun, med sin centralort Bålsta, med Krägga, Häggeby, Yt-
tergran, Övergran och Kalmar och med sin landsbygd och framför allt 
med ett Skokloster som erbjuder såväl naturupplevelser som kultur är en 
kommun som många lärt sig uppskatta och som allt fler söker sig till. I 
kommunen finns ett rikt och aktivt föreningsliv, som erbjuder verksam-
het för alla intressen.

Här finns möjlighet att bo såväl nära pendeltågsstationen som Mälar-
nära. Håbo kommun är rik på kultur, allt från runstenar med de mest 
fantastiska berättelser, till säte för ärkebiskop och hålvägar, som vittnar 
om dåtidens aktiva handel. Men också modern kultur med studios som 
skapar dagens melodier och en attraktiv Musikskola.

Kommunen ligger i hjärtat av Mälardalen och har en omfattande 
Mälarstrand. Här kan friluftslivet blomstra och natursköna boplatser 
erbjudas. Håbo kommun är en pendlarkommun med bra förbindelser till 
Stockholmsregionen och mot Enköping/Västerås. I kommunen finns
2 000 företag, de allra flesta med bara några anställda. Kommunens sko-
lor erbjuder en bra grundskoleutbildning. Till Jan Fridegårdsgymnasiet 
söker sig ungdomar också från Stockholmsregionen.
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Ett utbyggt system med nära barnomsorg (familjedaghem).
 
En tillsynsverksamhet som går från regelstyrning och kon-  
troll till samtal och uppföljning.

Ta bort all onödig prickmark. (Mark som inte får bebyggas.)  
  
Det ska vara tryggt att bli äldre och få ett fortsatt bra liv. 

Maten som serveras i kommunens skolor och omsorgsverk-  
samhet ska vara producerad enligt svenska djurskyddsregler   
och närproducerade livsmedel eftersträvas.
 
Möjligheter till utegym och spontanidrottsplatser.
 
Utveckla kontaktcenter till ett medborgarkontor, som enkelt väg-
leder dig in i den kommunala förvaltningen.
  
Upplevelserika Håbo ska vara tillgängligt för alla. Vi har  
allt från fågellivet i Hjälstaviken och Mälaren med möjlighet till 
fiske, båtliv och rekreation till barockkulturen i Skokloster,  
Musse Pigg på Åbergs museum,Vikingarnas vandringar  
och Albertus Pictors målningar.
 
Den kommunala verksamheten kräver att vi prioriterar och att  
vi hittar väl fungerande samarbeten med externa partner, som in-
vesterar och driver verksamheter. 
 
Den nya slussen i Södertälje ger möjlighet till ökad
mälartrafik och då behövs en bra hamn i Bålsta.
  
Kommunens centrala läge som transporthub för distribution 
till Storstads- och Mälarområdet kan underlättas om E 18 blir en 
elväg för lastfordon.
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Ett företagsamt Håbo
Som företagare i Håbo är Du en viktig resurs. I vår kommun finns många 
mindre och många nystartade företag. Det är mycket viktigt för utveck-
lingen av kommunen, för möjligheten att erbjuda jobb, men också för att 
skapa den ekonomiska tillväxt som vi alla är beroende av.

Kommunen har en viktig roll att svara för en bra beredskap för boen-
de, att våra skolor erbjuder bra undervisning, att äldreomsorgen fyller de 
krav som man som äldre har rätt att ställa, att företagsamheten har bra 
förutsättningar och att föreningslivet kan blomstra. Vi måste ta vara på 
de möjligheter som bredband till alla skulle innebära. Vi vill att Håbo 
ska bli den digitala kommunen. Det ökar företagens konkurrenskraft, det 
skapar nya möjligheter för jobb och det ger samhällsservicen en möjlig-
het att bli nära.
 
I Håbo finns många småföretag och ett antal större. Företag som skapar 
viktiga arbetstillfällen och bidrar med 37 procent av kommunens skatte-
intäkter. Genom vår kommuns centrala läge i Mälardalen har vi tillgång 
till en stor närmarknad, men också till en nationell och internationell 
marknad. För många företag är tillgången till personal en trång sektor. 
För andra är det svårt att hitta en bostad när man söker jobb. Därför 
behövs en utbyggd gymnasieskola med yrkesprogram och ett fortsatt 
ambitiöst bostadsbyggande.

Det är angeläget att undanröja regleringar som motverkar företagens 
expansion. Ett exempel är alla regleringar på Skohalvön, ett annat är all 
den prickmark som finns. I kommunen kan vi genom snabb hantering av 
t ex bygglov och tillsyn underlätta och förenkla företagens vardag. Det 
underlättas med en kommunal lotsfunktion för företagare, en ingång i 
den kommunala förvaltningen.
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Genom markberedskap i kommunen och i samverkan med privata 
fastighetsägare kan vi bidra till den företagsutveckling kommunen har 
goda förutsättningar för. Den Översiktsplan som är under arbete ger 
goda förutsättningar för utveckling och etablering av företagsverksam-
het i hela kommunen. Det är angeläget att vi kan attrahera fler och gärna 
större företag att etablera sig i vår kommun. Och att vi kan få en större 
branschbredd i vårt näringsliv.

Vår vision och ambition är att de som bor i Håbo också ska kunna söka 
ett jobb här. Och de som får ett jobb i ett Håboföretag ska också kunna få 
tag på en bostad. 

Ska kommunens företag kunna utvecklas behöver vi också kunna 
erbjuda mark för etablering av företag i kommunen eller för utveckling 
av företag, antingen genom kommunens försorg eller i samverkan med 
andra markägare. Logistik Bålsta har alla möjligheter att i samverkan 
med intresserade företag utvecklas till det logistikcentrum som Bålsta är 
så väl lämpad för med vår närhet till olika transportslag och ett expansivt 
Stockholms-och Mälarområde. 

Under förra året kunde vi notera att vår ställning i Svensk Näringslivs 
rankning blivit sämre, vilket inte är bra. Men vi vet att företagen i Håbo 
ligger bra till när det gäller tillväxt och nyetableringar. Vi har alla förut-
sättningar att klättra i den rankningen de kommande åren. En bra grund 
för det arbetet har lagts under vinterns dialogprocess där företagare, poli-
tiker och kommunala tjänstemän lagt ner många timmar på konstruktivt 
meningsutbyte. Det finns nu många förslag på insatser för att förbättra 
näringslivsklimatet såväl i närtid som på längre sikt. Projektet har tyd-
liggjort vikten av insikt och förståelse för varandras vardag så att vi har 
rätt förväntningar, men också så att kommunen på bästa sätt kan stödja 
företagens utveckling. 



8

Vår kommun kan bli ett viktigt nav för klimatsmarta transporter med 
stickspår till järnvägen, en fungerande Mälarhamn och med eldrift av 
E18. Det vill säga elektrifiering av godstransporter med elstolpar och 
ellinor. Enkelt uttryckt fungerar det som med spårvagnar. Lastfordonen 
kopplar upp och ner sig mot strömförande luftledningar helt automatiskt. 
Väl uppkopplade kommer bilarna att strömförsörjas från kontaktledning-
arna, vilket innebär en resa utan utsläpp. Elen kan produceras lokalt med 
solceller. 

Centern hoppas att försöksverksamheten med strömöverföring till 
hyrbridlastbilar i projektet Elväg-Gävle-Sandviken blir verklighet på 
E18.

Genom våra gemensamma insatser kan vi påverka och som företa-
gare har Du en central roll i samhällsbygget.

Håbo är en Mälarkommun och Centern vill skapa förutsättningar för 
bättre och fler båt- och gästhamnsmöjligheter.
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Håbo – en kommun med sund ekonomi
Håbo kommun har de senaste åren haft ett bra ekonomiskt utfall. Vi har 
nått de överskottsmål på minst två procent som är en nödvändighet för 
att ha en rimlig beredskap när ekonomin blir kärvare. Och det lär inte 
dröja. Enligt alla prognoser så kan Håbo kommun och hela kommunsek-
torn, räkna med stora utmaningar 2019 och framåt. Prognosen för 2018 
pekar på ett nollresultat.

Vi kan konstatera att för 2017 uppvisar kommunen ett bra ekonomiskt 
resultat. En kombination av väl utfört arbete, aktiva beslut, extraordinära 
statsbidrag och omständigheter vi inte helt kunnat förutse. Resultatet på 
138 mkr förstärker kommunens balansräkning. Och det är bra, eftersom 
vi redan nu vet att kommande år kommer att kräva hårda prioriteringar i 
verksamheten. 

Det är glädjande att konstatera att kommunens soliditet inklusive pen-
sionsförpliktelser förstärkts och nu uppgår till 13 procent. Kommunen 
måste med tanke på vår egen starka utveckling och alla nya medborgare 
som flyttar in, vilket vi tycker är bra, planera för investeringar i försko-
lor, skolor, äldreboende och inte minst, ett antal nödvändiga investering-
ar för att tillgodose behovet av fritidsaktiviteter. 

Ska vi klara de miljardinvesteringar vi står inför så behöver vi i varje 
projekt söka alternativa drifts- och investeringsformer. Raoul Wallen-
bergskolans önskan om markanvisning för en ny skola är ett intressant 
exempel på detta. Liksom Håbo FF:s tankar om hur en ny fotbollsarena 
ska kunna komma till stånd. Bålsta Alpinas skidbacke är ett annat exem-
pel på föreningsinitiativ. 

Hur vi använder våra skattemedel är en fråga om prioriteringar. Vi har 
inte råd med allt, utan måste prioritera. I vår kommun finns mycket vi 
kan vara stolta över. Men det finns också mycket som kan bli bättre. 
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Håbo kommun växer nu mer än tidigare beräknat. Vi ligger bra till i 
Mälardalen, har en relativt väl fungerande arbetspendling, i varje fall 
i östlig/västlig riktning. Ett ökat befolkningsunderlag är bra för kom-
munen, för den offentliga och kommersiella service som kan erbjudas. 
Men det ställer också krav på hög aktivitet i samhällsplaneringen och i 
bostadsbyggandet. Kommunen har mark i Viby äng som väl lämpar sig 
för villabebyggelse. Och de planer som finns på byggnation i Yttergran, 
Skokloster och Kalmarsand är viktigt såväl för att tillgodose behovet av 
boende men också en viktig del i den kommunala finansieringen. 

Av senaste årsredovisningen framgår att vi på många verksamhets-
områden haft en positiv utveckling. Det gäller bl a kunskapsresultaten i 
skolan. Grundskolan i Håbo hamnar nu på plats 65 av Sveriges 290 kom-
muner. Vi låg året innan på plats 97. Intresset för vår gymnasieutbildning 
är stort, vilket bl a antalet sökande ungdomar från andra kommuner är 
ett tecken på. Men det gör också att vi är i en situation där vi på allvar 
behöver fundera över dimensioneringen av gymnasieskolan framöver. 

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av nya medarbetare inom 
vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträckning kunna 
erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller samverkan. De återkommande 
framgångarna i Ung Företagsamhet är särskilt glädjande. De visar vad ett 
långsiktigt och tålmodigt arbete betyder för framgång.

Vi har betydande efterfrågan på bostäder i vår kommun. Vi kan alltid 
diskutera hur många som aktivt söker bostad. Men klart är att de lägen-
heter som t ex  Håbo Hus, West Bygg och 746 färdigställt har haft en 
snabb åtgång. Vi behöver fortsätta den positiva utveckling som vi noterat 
på bostadsområdet, med allt från fler planuppdrag och detaljplaner till 
aktiva byggprojekt. De senaste två åren har antalet bostäder som fått 
startbesked ökat med 60 procent. Och det behöver inte alltid ta lång tid 
från ord till handling, det är Håbo Hus byggnation vid Åbergs museum 
ett bevis för. Från idé till inflyttning har det gått endast 20 månader.
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En faktor som starkt påverkar den kommunala ekonomin är i vilken 
takt kommunens invånarantal ökar. Det är bra om vi kan ligga något över 
den genomsnittliga tillväxten i landet på 1,5 procent. Det är gynnsamt 
för vår ekonomi om fler, som just gått ut sin utbildning och kanske bildat 
familj, kan bosätta sig i kommunen. Men då behövs bostäder för olika 
behov. Det är därför bra att det nu finns planer för såväl centralortens 
bostadsutveckling som byggnation i de mindre samhällena runt om i 
kommunen. 

Den kommunala verksamheten är personalintensiv och beroende av 
engagerade och kompetenta medarbetare. Antalet anställda har under 
2017 ökat med drygt 50 personer, främst inom Barn- och utbildning och 
Vård- och omsorg. Högkonjunkturen och brist på arbetskraft har även 
påverkat Håbo kommun i form av ökad personalrörlighet och till det 
kommer naturliga pensionsavgångar.   

De kommande åren står Håbo kommun, liksom alla andra kommuner, 
inför en stor kompetensutmaning och brist på arbetskraft, när antalet 
barn och gamla ökar betydligt mer än de som är i arbetsför ålder. För-
ändrat arbetssätt och arbetsorganisation blir nödvändiga verktyg för att 
hantera dessa utmaningar och där kommer användandet av den digitala 
tekniken att spela stor roll.

Kommunmedborgarnas upplevda trygghet är en viktig fråga att 
hantera. Det gäller t ex tillgången till vård och omsorg i utsatta lägen. 
Aktiviteten med trygg hemgång efter sjukhusvistelse, som infördes un-
der 2016, har fallit väl ut. Detta i kombination med landstingets satsning 
på mobila läkarteam gör att fler vågar och kan vara kvar i sin hemmiljö. 
Trygghet måste också kunna upplevas i vardagen. Här är samarbetet med 
polisen viktigt och det är bra att det Medborgarlöfte som förnyades mel-
lan kommunen och polisen 2017 nu även fortsätter under 2018. 
 



12

Centerpartiet vill:
Se Håbo som ett viktigt nav för klimatsmarta transporter med 
stickspår till järnvägen, eldrift av E18, laddstolpar och en fungeran-
de Mälarhamn.

Ny avfart från E18 vid Draget med ordentlig pendlarparkering.

Utbyggd kollektivtrafik i hela kommunen och kvartstrafik i 
Centrum.

Öppna östra ingången till stationen och södra delen av perrongen.
Utveckla pendelparkeringen för att underlätta pendlingen till 
Stockholm.

Vår vision är  att de som bor i Håbo också ska kunna arbeta här 
och de som får ett jobb här, ska också kunna få tag på en bostad. 

Förenkla företagens vardag genom snabb hantering av t ex 
bygglov och tillsyn.

För att tillgodose arbetsmarknadens behov av nya medarbetare 
inom vård, omsorg och hantverksyrkena behöver vi i ökad utsträck-
ning kunna erbjuda sådan utbildning, i egen regi eller i samverkan. 

Klimatsmarta Håbo behöver en väl fungerande Mälarhamn.



13

Håbo - en grön kommun
Vi vill att Håbo ska vara en grön och hållbar kommun som tar vara på 
naturens möjligheter, som underlättar för oss att hushålla med resurserna, 
som serverar närodlad mat och omvandlar vårt matavfall till drivmedel 
för våra fordon. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.

Klimatfrågan är den kanske största utmaningen vi människor har stått 
inför – för att klara den måste vi byta ut både gammalt tänk och fossila 
bränslen mot förnybar energi och nya sätt att använda resurser, utvinna 
energi och odla mat. Det ger möjligheter för ny teknik och nya företaga-
re och framför allt möjlighet att skapa en grön tillväxt. 

Rent konkret innebär det att vi gör bruna påsar till drivmedel och 
gödsel, vi återför näring till jordbruket och kopplar samman stad med 
landsbygd. Cirkulär ekonomi i praktiken. En brun påse med matavfall 
räcker till gas för att köra 2,5 km!!

Allt mer av det avfall som kastas måste bli nya råvaror - därför vill vi 
införa fyrfacksystem för ökad återvinning, vårt avfall är en resurs som 
vi ska utnyttja. Förnybar energi som också förbrukas lokalt, ska vi skapa 
genom att sätta solceller på alla kommunala byggnader. Det ger närodlad 
energi i praktiken, producerat lokalt-konsumerat lokalt.

Det är viktigt att kunna vara klimatsmart. Centerpartiet vill möjliggöra 
för alla invånare att kunna vara fossilfria. Vi vill verka för att en gas-
tankstation för biogas etableras i kommunen, att det byggs laddstationer 
för elbilar, att fossilfria drivmedel finns inom kommunen. Om man ska 
kunna vara klimatsmart så måste man kunna få möjligheten. Här mås-
te de fordon som används i den kommunala verksamheten gå i täten 
och hjälpa till att skapa en marknad för dessa drivmedel. Vi behöver en 
kollektivtrafik som fungerar i hela kommunen och inte minst till våra 
arbetsplatser som många gånger finns i våra grannkommuner. 

Arbetet för ett hållbart, grönt Håbo ska grunda sig på FN:s klimat-
mål.
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I Håbo har vi flera unika naturområden t ex Granåsen, Skokloster,  
Vattunöden och Hjälstaviken. Den biologiska mångfald som de repre-
senterar är en viktig resurs för kommande generationer, som vi ska värna 
om och utveckla genom att förbättra tillgängligheten för både kommun-
invånare och turister. Det kan leda till fler gröna jobb och nya företag.

Centerpartiet vill:
Fler solcellsanläggningar på kommunala byggnader.

Ett klimatsmart Håbo med närodlad mat och där vi omvandlar 
vårt matavfall till drivmedel för våra fordon.

Biogasen från den kommunala VA-anläggningen är en effektiv
energikälla som bör utnyttjas. 

Allt mer av det avfall som kastas måste bli nya råvaror - därför 
vill vi införa fyrfacksystem för ökad återvinning, vårt avfall är en 
resurs som vi ska utnyttja. 

Klimatsmart logistik.Vi vill verka för att en gastankstation för 
biogas etableras i kommunen, att det byggs laddstationer för elbi-
lar, att fossilfria drivmedel finns inom kommunen. 

Bygg om E18 till El 18.

Ett grönt, hållbart Håbo.
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Trygghet och valfrihet i vård och omsorg
Trygghet i omsorgen handlar om mänsklig värme och tid för mänsklig 
kontakt mellan personal och den person som behöver stöd. Det handlar 
om höga kvalitetsmål och möjligheten att kunna påverka sin egen situa-
tion.

Det skall vara enkelt att snabbt få kontakt med rätt resurs när man 
behöver stöd. För den som vill bo kvar hemma även när man blir sjuk, 
skall kommunen kunna erbjuda en god hemsjukvård och hemtjänst oav-
sett vem som levererar tjänsten. 

Närvårdssamarbetet med regionen är under utveckling, men behöver 
förstärkas så att vi i Håbo får bättre närsjukvård t ex i form av en när-
vårdsmottagning i Skokloster. Med digitalisering kan en mindre mottag-
ning klara många åkommor genom kontakt med specialist vid behov.

Det är viktigt att det finns flera alternativa boenden och boendeformer 
att välja på. För oss är nyckeln en bra och professionell styrning och 
uppföljning med tydliga kvalitetskrav. Det finns även behov av nya typer 
av trygghetsboenden, gärna i privat regi, för personer som klarar sig bra 
om det finns nära tillgänglig service. För Centern i Håbo är det också 
viktigt att vi kan erbjuda bra omsorg och boende till personer med funk-
tionsvariation samt personer med psykisk ohälsa oavsett ålder.

För hela vår verksamhet i vård och omsorg vill Centern påskynda digi-
taliseringen och adekvat teknikanvändning, så att personalen får effek-
tiva hjälpmedel i verksamheten. De äldre som vill, ska erbjudas tillgång 
till e-tjänster och teknik, som underlättar vardagen och möjliggör träning 
för både hjärta och hjärna. Allt för att stärka hälsan och öka välbefinnan-
det.

Vi har i dag trygghetskameror för den som vill, i stället för nattliga 
besök av hemtjänsten. Även logopedstöd finns på distans från Västerbot-
ten, för den som vill få träning hemma i stället för att åka till Uppsala.
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Det sker en kraftig utveckling inom välfärdsteknologin som Centern 
vill ta till vara i samarbete med Kommunala pensionsrådet och Kommu-
nala handikapprådet, så att nyttjandet sker från medborgarens behov och 
önskemål. Centerpartiet vill också öka stödet till föreningar som ordnar 
aktiviteter som bidrar till äldres bättre hälsa och välbefinnande. Vi vill 
också utöka samarbetet med resten av regionen, där det ger mervärden. 
Finns möjligheten skall kultur i vården prioriteras.

Centerpartiet vill:
Uppnå en god, högkvalitativ och värdig äldreomsorg och 
LSS-verksamhet genom kompetent personal, samt kontinuitetsga-
ranti i personal och verksamheter.

Ha valfrihet att välja äldreboende efter behov och individuella 
önskemål. Vi vill också garantera delaktighet och medbestämman-
de för de äldre i utformningen av sin omsorg. Driva utvecklandet 
av en ”äldreplan” för att säkerställa nära service och tillräckliga 
boenderesurser i kommunen.

Skapa förutsättningar för att Bovieran skall kunna etablera sig 
i Håbo. Det är ett boendekoncept för seniorboende som erbjuder 
boende i grön miljö med gemensamma ytor.

Ha en mångfald av former och utförare där både kommunala, 
privata och andra organisationsformer existerar.

Ta tillvara teknikutvecklingen i samhället till nytta för personer 
med behov av vård och omsorg.

Bättre närsjukvård t ex i form av en Närvårdsmottagning i 
Skokloster.

Att erbjuda mer kultur i vården i samarbete med skolan, regio-
nen och studieförbunden.

Skapa förutsättningar för fler familjedaghem bl a i Bålsta, 
Krägga och Skokloster.
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Sjukvård i Håbo
Det är viktigt att hela Håbo och region Uppsalas vård och omsorg kan 
fungera så att människor kan fortsätta att bo och verka både i tätorten 
och på landet. Närodlat betyder för oss att man har nära till lokal service.

Centerpartiet vill driva frågan om att skapa förutsättningar för en nära 
och tillgänglig sjukvård med möjlighet för medborgarna att själva styra 
sina val oavsett var man bor. Vi vill genom tydliga mål höja kvaliteten 
på sjukvården i Bålsta. Exemplen finns. I Norge har 95procent av patien-
terna samma läkare vid sina vårdbesök. I Sverige är det bara 42 procent 
som har det. 

Genom att ge möjlighet för läkare att etablera praktik i mindre samhäll-
en, kombinerat med digitala lösningar, som ger tillgång till specialist-
kompetens, kommer den mindre kvalificerade vården att kunna bedrivas 
kostnadseffektivt men ändå mer personligt och med större trygghet för 
patienten. Det bör finnas minst en Närvårdsmottagning i kommunen som 
är tillgänglig dygnet runt, digitalt eller via telefon.   

Vi vill ändra på hur framtidens vård och omsorg ska fungera. Det 
förutsätter att vi ändrar nuvarande regelverk. Sätter upp kvalitetsmål för 
etableringar och säkerställer att förutsättningar och ersättning för insat-
sen är likadan oavsett om vården bedrivs av det offentliga eller privat. 
Centerpartiet vill skapa förutsättningar för valfrihet i hemsjukvården. Vi 
vill också säkerställa en utbyggnad av vård för personer i alla åldrar med 
psykisk ohälsa. Speciellt fokus måste ges till ungas ökade behov.

Vi måste se till att tillgången på kommunikationsnät finns till alla. 
Det finns möjlighet redan i dag att kunna använda digitala verktyg i 
omsorgen både i hemmet som på boenden för att öka tryggheten, utan att 
inkräkta på integriteten. 
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I Sverige har vi en mycket hög läkartäthet, men kontakten med patien-
ter utförs bara under mindre än en tredjedel av arbetstiden. Det krävs 
att professionen återfår möjligheten att utföra sitt arbete enligt sin legi-
timation. Det skulle också bidra till att arbetsglädjen ökar, även om det 
också behövs en lönejustering för att attrahera fler och bra kompetens till 
vårdyrken. En viktig del är att utbildningen av sjuksköterskor prioriteras. 

Centerpartiet i Håbo anser att det behövs en yrkesutbildning inom 
vård och omsorg som en del av gymnasieskolan. Det behövs mer vård-
personal och möjlighet för vårdleverantörerna att rekrytera kompetens 
lokalt. 

Primärvårdens kostnader i dag är endast 17 procent av den totala 
vårdkostnaden. Andelen måste bli större. Om okvalificerad vård drivs på 
akutsjukhus, är kostnaden 80-90 procent högre än om motsvarande vård 
ges i primärvården. Vi kan alltså få en tryggare vård för patienten utan 
ökad kostnad, troligen lägre kostnad, om vi lyckas göra en strukturom-
vandling som t ex  Norge redan lyckosamt har genomfört.

Centerpartiet vill:
Möjliggöra etablering av mindre vårdinrättningar efter norsk 
modell.

Skapa en yrkesutbildning inom vård och omsorg som en del av 
gymnasieskolan.

Vara en ledande kommun i nyttjandet av kvalitativa digitala tjäns-
ter för vård och omsorg. 
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Skola och utbildning
Centern i Håbo vill ha en bra utbildning där alla elever ges förutsättning 
att lyckas, från förskolan och upp till olika eftergymnasiala utbildningar 
såsom universitet och forskarstudier. 

Barnomsorgen behöver utvecklas med större valfrihet, fler dagbarn-
vårdare i flera olika regimer, både privat och kommunalt med både stora 
och små organisationer. 

Vi vet att det är du som förälder som vet bäst vad som passar ditt barn 
och det vill vi arbeta för att ditt barn ska få. Vi vill införa fler familjedag-
hem bl a i centrala Bålsta, Krägga och Skokloster. Närodlad betyder för 
oss att man har nära till lokal service där bland annat barnomsorg ingår. 
Bra barnomsorg och grundskola är grunden till ett intresse för ett fortsatt 
lärande. 

Skolorna i Håbo ska hålla hög klass för att eleverna från Håbo ska 
kunna konkurrera om platser till högre utbildningar runt om i världen. 
Vi vill att lärarnas tid med eleverna ska öka så att våra elever får så bra 
utbildning som möjligt. Vi vill ha fler kompetenta lärare som arbetar i 
vår kommun, då det är avgörande för elevernas framgångar i skolan.

Det är viktigt att eleverna i vår kommun får samma kvalité i sin under-
visning som övriga barn i landet, från barnomsorg till gymnasiet. Vi vill 
att skolorna i Håbo ska ligga i framkant för nya pedagogiska möjligheter. 
Genom digitalisering kan man öka möjligheterna för eleverna att lyckas i 
skolan på helt andra sätt än tidigare. Fjärrundervisning ska kunna bedri-
vas i fler ämnen i grundskolan så att den når elever med olika förutsätt-
ningar.

Vi vill att man ska kunna studera från ett digitalt Campus i Håbo ihop-
kopplat till andra lärosäten i världen för att t ex kunna ta en MIT-examen 
(internatonell universitetsexamen). 
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Centerpartiet vill:
Det är avgörande för elevenas framgångar att statusen höjs för 
våra lärare. 

Att skolorna i Håbo ska ligga i framkant för nya pedagogiska 
möjligheter. 

Fjärrundervisning ska kunna bedrivas i fler ämnen i grundskolan 
så att den når elever med olika förutsättningar. 

Digitalt Campus i Håbo för att kunna ta t ex en MIT-examen.

Kulturen har en stor plats i skolan. Musikskolan har haft och behöver 
ha en stor roll i vår kommun och erbjuder många elever både personlig 
utveckling och framtida möjligheter. I Centerpartiets Håbo skall Musik-
skolans plats befästas och utvecklas.

Vi tror på vikten av bra ledarskap i skolan, som ser möjligheter och 
lösningar för våra elever i Håbo och som kan leda både dem och deras 
lärare till högre resultat.

Vi vill även utveckla ett bra samarbete med grannkommunerna när det 
gäller gymnasieutbildningar så att eleverna från Håbo får större valmöj-
lighet till att utvecklas så mycket som de vill. Gymnasieskolan behöver 
utvecklas med fler möjligheter till yrkesutbildningar inom t ex vård och 
hantverk och gärna i samverkan med kommunens företag. 

Vi vill att eleverna i Håbo ska uppmuntras till att studera och de ska 
kunna se kopplingarna mellan utbildning och att få ett jobb. Vi behö-
ver fortsätta att utveckla vårt nätverk och fånga upp de ungdomar som 
varken studerar eller har jobb, så att de kan komma in i samhället och få 
samma möjligheter som andra till att vara med och påverka sina liv. Vi 
vill att alla ungdomar i Håbo ska ha möjlighet att välja sin framtid.
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Kulturen runt knuten
Kultur betyder odling, att odla sina intressen och utvecklas både som 
människa och som samhällsvarelse. Håbo ligger i ett av de områden som 
varit viktiga under historiens gång. 

Vi ser det i minnena från de forntida transportvägarna. Draget med res-
terna av rännorna där man kunde dra sina båtar över det då väldigt smala 
näset mellan Ullevifjärdarna och Kalmarviken för vidare transport av 
varor mot Birka och ut i världen. Vi påminns om vikingatidens långresor 
av de många runstenarna där inte minst Varpsundsstenen visar att dåti-
dens Håbobor rörde sig långt bort. 

Hembygdsföreningarna beskriver genom sitt omfattande engagemang 
bebyggelsehistoria och samhällsförändringar. Man visar på kopplingen 
mot Stockholm genom beskrivningen av näringslivets förändring via de 
stora trädgårdsodlingarna till dagens många serviceföretag. Fridegårds-/
Statarmuseet i Övergran och Skolmuseet i Häggeby är exempel på skild-
ringar av stora samhällsförändringar som inte ligger så långt bakåt 
i historien.

Jan Fridegårds litterära arv med sin starka koppling till natur och 
samhällsförändring tas till vara genom utdelandet av Fridegårdspriset till 
personer som inom olika genrer beskriver vår tids samhällsutmaningar.
Inom den moderna underhållningsmusiken finns framgångsrika håbobor 
representerade. Så kan linjerna från forntid till nutid följas såsom de be-
skrivs i kulturens olika uttrycksmedel. Aktivt kulturarbete är också med 
och formar vår framtid. Möjligheten att utveckla en Kulturskola i samar-
bete med olika studieförbund bör inledas.

Biblioteket spelar en viktig roll i kulturutbudet och kan ges ett uppdrag 
att tillsammans med föreningar och studieförbund ytterligare uppmuntra 
Håboborna att delta i olika kulturaktiviteter både som aktörer och publik.
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I samband med att Fridegårdsgymnasiet byggs om bör det skapas förut-
sättningar för att ta emot ensembler från Riksteatern och Uppsala stads-
teater. Såsom redan sker inom musiken.

Inom Håbos gränser finns tre viktiga kulturinstitutioner, Biskops Arnö, 
Nordens folkhögskola, Skokloster slott och Åbergs museum. Genom 
att ge dessa större utrymme i kommunens marknadsföring kan vi få fler 
intreserade av Håbo och vi själva känna stolthet över hemorten.

Studieförbunden arrangerar tillsammans med många av Håbos fören-
ingar cirklar och kulturprogram där många Håbobor i olika åldrar deltar 
och tillsammans skaffar nya kunskaper och personlig utveckling. Det 
ekonomiska stödet från kommunen är nödvändigt för att många av dessa 
aktiviteter ska kunna organiseras. 

En bättre samverkan mellan kommunen och folkbildningens represen-
tanter skulle öka möjligheterna att erbjuda Håboborna mer kultur till en 
låg kommunal kostnad. Det skapar också förutsättningar för människor 
att gemensamt möta olika samhällsutmaningar, t ex hoten mot det de-
mokratiska och solidariska samhället. Hembygdsföreningarnas arbete 
behöver allt stöd för att beskriva historia och utveckling av Håbo.

Torpet på Katri-
nedals herrgård i 
Övergran dit Jan 
Fridegårds familj 
flyttade från Gåde.
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Föreningslivet för Håbo framåt
Vi har ett brett och rikt föreningsliv i vår kommun med närmare 200 för-
eningar för alla åldrar och intressen. Under 2017 iordningsställdes flera 
anläggningar i kommunal regi eller med kommunalt stöd. 

Men detta är en del av den kommunala verksamheten där mycket är 
ogjort. Kommunen behöver, i dialog med föreningarna, få fram ett nytt 
bidragssystem för föreningslivet. Ett arbete som har prioritet och som 
förhoppningsvis ska leda fram till beslut i kommunfullmäktige under 
hösten. Behovet av olika förenings- och aktivitetslokaler behöver ses 
över. Ett arbete som nu fått en omstart och som förhoppningsvis ska kun-
na ge avtryck redan i arbetet inför nästa års verksamhetsbudget. 

För Centern är föreningarna en viktig spelare när vår kommun växer. 
Ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter höjer livskvaliteten och gör det 
attraktivt att bo här. Därför vill vi ge föreningslivet förutsättningar att 
utvecklas i takt med att vi blir fler. 

Tillgången på funktionella lokaler och anläggningar är en viktig faktor, 
men även att kommunens support av föreningslivet stärks. Därför vill vi 
höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent. 

Det finns en översiktsplan för byggandet så varför inte en långsiktig 
plan för föreningslivet? En plan som bygger på föreningarnas behovsa-
nalys och en politisk samsyn. När nytt badhus och idrottsanläggning ska 
byggas bör det vara självklart att de blivande nyttjarna involveras i såväl 
planering som byggprocess. 

Centern vill verka för att Håbo får nya idrottslinjer på gymnasiet kopp-
lade mot våra idrottsföreningar. Bygger och rustar vi anläggningar skall 
de också användas! Alla former av samarbeten ska främjas som 
t ex mellan idrottsföreningar och skola, förskola och särskola.



24

I digitaliseringen av kommunen bör det ingå att bredband och WiFi 
finns i alla verksamhetslokaler och anläggningar, som föreningslivet 
nyttjar. Även tävlingsverksamhet och övrig föreningsaktivitet behöver 
tillgång till den teknik som är en självklarhet på våra jobb och hemma.

I vår kommun finns flera goda exempel på föreningar, som aktivt bidrar 
till integrationen av nyanlända. Det vill vi i Centerns stödja och upp-
muntra! 

Centerpartiet vill:
Verka för ett rikt föreningsliv med olika aktiviteter, som höjer 
livskvaliteten och gör det attraktivt att bo i Håbo kommun.

Höja det kommunala föreningsstödet med 40 procent.

WiFi och bredband bör finnas i alla verksamhetslokaler och 
anläggningar som föreningslivet nyttjar.

I samarbete med föreningar och företag utveckla arenor och 
anläggningar.
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Digitala Håbo
I framtidskommunen Håbo spelar digitalisering en framträdande roll. 
Centerpartiet i Håbo vill främja utveckling och nyttjande av digitala 
tjänster som ett verktyg i att bygga ett attraktivt Håbo för medborgare 
och företag.

En förutsättning är en fungerande bredbandsinfrastruktur. Här vill 
Centerpartiet att det skall finnas direktiv att vid all grävning som utförs, 
ålägga entreprenören att förlägga kanalisation för fiberutbyggnad där 
den inte finns. Det är också viktigt att all befintlig och kommande fiber-
utbyggnad görs konkurrensneutral. Det finns redan ett antal fungerande 
e-tjänster i kommunen. Centerpartiet vill utöka den portföljen så att både 
medborgare och företag kan få majoriteten av sin kommunikation med 
kommunen med dygnet-runt access.

Digitaliseringen i vård och omsorg utvecklas just nu med rasande fart. 
Håbo bör ligga i framkant på väl fungerande digitaliserade processer. 
Centerpartiet kommer att driva den utvecklingen genom att prioritera 
leverantörer, som nyttjar väl fungerande digitala verktyg då kommunen 
upphandlar sådana tjänster.

Även skolan genomgår en utveckling med digitaliseringsverktyg. I 
Centerpartiets skolor i Håbo skall man vara i framkant med sådana 
verktyg. Vi vill att det skall finnas en digital ”studio” för distansunder-
visning tillgänglig i Fridegårdsskolans lokaler. Man skall t ex  kunna ta 
en distansexamen från MIT i Håbo.

Allt fler använder ”nätet” för att ta reda på saker, boka biljetter eller bo-
ende. Det bör turistnäringen ta fasta på och göra det enkelt för människor 
att hitta sevärdheter, boenden, konferensanläggningar, museer, bad och 
utflyktsmål i Håbo; Åbergs Museum, Skokloster slott, runstenar och his-
toria från Vikingatiden. Håbo har också flera gästhamnar för fritidsbåtar. 

Centerpartiet vill utveckla turistnäringens möjligheter till exponering 
med en lätt tillgänglig ”app”, där så mycket som möjligt av Håbos turist- 
och serviceutbud kan nås av konsumenten.
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Centerpartiet vill:
Fri WiFi på alla offentliga platser.

100 mb till alla hushåll.

Testbädd för digitala, offentliga tjänster.

Digital studio för distansundervisning i Fridegårdsskolans lokaler.

Håbo kommun har mycket att erbjuda sina besökare; konferensan-
läggningar, naturnära boenden, sevärdheter, museer, slott och inte 
minst närhet till Mälaren och rika naturupplevelser.
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Skokloster och byarna
De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut för att 
kunna erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära. Det 
innebär t ex förskolor och grundskolor i tätorten som kan attrahera kva-
lificerad personal. Och det kan innebära förskola i parhus i småorterna 
eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och sjuksköterska. Och väl 
utbyggd service med digitalt stöd.

Skoklosterhalvön har alla möjligheter att utvecklas. För det krävs 
trafiksäkra vägar med utrymme också för cyklisten, en väl fungerande 
kollektivtrafik, färja eller bro. Det krävs också att boende och verksam-
heter på Skohalvön kan utvecklas, t ex genom lägenheter och kommer-
siell service men också genom att utnyttja naturliga platser för boende 
och näringsverksamhet. Och att de omfattande restriktioner som i dag 
omgärdar halvön omprövas. 

Det finns driv, framåtanda och engagemang, som ska stödjas och upp-
muntras både bland företag och föreningar/samfälligheter. Centerpartiet 
stödjer föreningar, samfälligheter och privata initiativ, som vill förbättra 
livet på halvön och i byarna. 

Genom att säkra och förbättra den lokala servicen höjer vi boen-
dekvalitén och minskar miljöbelastningen med onödigt bilåkande. Ett 
nytt planerat centrum för kommersiell och samhällsservice med bland 
annat lanthandel, närvård, post, matställe, allaktivitetslokal skulle göra 
Skohalvön än mer levande för boende och attraktiv för företagande. Sko-
halvön behöver också en ny vatten- och avloppslösning.

Det planeras bostäder i området mellan Idealbyn – Gropen - renings-
verket. Viktigt är då att värna om natur- och rekreationsvärden. Nybe-
byggelsen får inte skära av möjligheten att ta sig till strand och vatten i 
området. 
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Hela Håbo ska leva och vi ska ha småskalig service på landsbygden. I 
Krägga, Yttergran, Övergran, Häggeby och småbyarna runt om i Håbo 
kommun finns fina boendemiljöer med grön natur, närhet till vatten, lugn 
för själen och gemenskap i ett aktivt förenings- och kulturliv.

Många vill bo på landet och det finns bra lösningar för småskalig servi-
ce på landsbygden. Mer bebyggelse innebär utökad service med dag-
barnvårdare/familjehem, förskolor, skolor, filialer för sjuk- och tandvård, 
mm. Allt behöver inte lösas centralt. I vår kommun ska vi kunna erbjuda 
bra infrastruktur för fiber, cykelbanor och om möjligt ridleder samt na-
turligtvis bra kollektivtrafik både i tätorten och på landsbygden. 

Alla ska kunna ta sig fram till vattnet, med rullator och barnvagn, på 
en uppgrusad led. Vi vill skapa förutsättningar för ett allaktivitetshus i 
Skokloster och en löparbana på 60 meter med längdhoppsgrop.

Cykelväg Slottet- Slottskogen, offentliga toaletter vid slottet och förbätt-
rat vattenverk är åtgärder som är på gång i olika stadier och som Centern 
stödjer.

Centerpartiet vill: 
Utbyggd kollektivtrafik på landsbygden och säkra tillfartsvägar 
till Skohalvön för både bil och cykel. Färjeförbindelse mellan 
Skokloster och Knivsta.
 
Centrum på Skohalvön med samhälls- och kommersiell service.

Ett nät av trafiksäkra cykelbanor i kommunen.

 Fler bostäder i byarna. En bebyggelse i samklang med naturen, 
som värnar natur och rekreationsvärden. 

Av/påfart från E18 vid Ekolsundsmacken till Stämsvik/Krägga.



Seniorer är en resurs
Håbo och Bålsta växte mellan 1960-talet och 1980-talet från ca 3 000 till 
ca 14 000 invånare. Många som kom hit då har stannat och nu blivit se-
niorer. Många pendlade till arbeten på andra håll i Stockholmsregionen, 
men utan dagens seniorer hade kommunen sett helt annorlunda ut.

Många arbetade också på hemmaplan, i barnomsorg, skola och lokal 
service. Nödvändiga insatser för att både tätorten och landsbygden skulle 
kunna ta hand om alla de utmaningar som den snabba expansionen med-
förde. Många av de som växte upp här under den tiden finns kvar och 
är med och fortsätter utvecklingen av vår kommun. Barnbarnen finns i 
förskola och skola. En garanti för fortsatt utveckling. 

I höstens val är seniorerna ca 25 procent av väljarna. Vi är alla olika, 
men några saker har vi gemensamt. Vi önskar den trygghet som funge-
rande vårdcentraler med personlig service kan ge oss. Vi vill kunna lita 
på att det finns både äldrevård och alternativa boendemiljöer när vi inte 
längre klarar gräsmattor och trappor.

Vi är vana att ta egna initiativ och förväntar oss valfrihet både när det 
gäller aktiviteter och omhändertagande. Många av oss är engagerade 
i olika föreningar och stöttar genom det de som inte längre orkar lika 
mycket. Kommunens stöd till föreningslivet ser vi som en satsning på 
friskvård där lite pengar ger stor effekt.

Men vi är också intresserade av att det skapas arbetstillfällen i kom-
munen så att fortsatt tillgång till butiker och annan service blir möjlig. 
En skola som ger ungdomarna stöd och utmaningar så att de med stolt-
het kan säga att de kommer från Håbo/Bålsta. Utbildningar som ger den 
kompetens som behövs bl a för att garantera personal som tar hand om 
oss när vi inte längre klarar oss själva men också för att göra kommunen 
attraktiv för nyetablering av företag.
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Vi har också, precis som alla andra, behov av att de olika kommuni-
kationerna fungerar inom hela kommunen. Goda förbindelser till både 
Stockholm och Uppsala/Enköping gör våra och alla andras liv enklare.
Vi ses ofta som en belastning och man räknar inte med de kunskaper och 
erfarenheter som vi har. Eller vilka resurser som vi är för samhället.

Centerpariet vill arbeta för att vi ska få en förebyggande hälsovård 
där alla 65+ kallas till regelbundna hälsokontroller. Det skulle skapa 
trygghet genom att man vet att någon följer en och kan skicka vidare till 
specialist medan det är enkelt att behandla. Men också genom att ge stöd 
i livsstil skapas förutsättningar för ett bra liv långt upp i åren. 

Centerpartiet vill:
Förebyggande hälsovård för alla 65+ med regelbundna hälsokon-
troller.

Valfrihet i omsorg och boende med både offentliga och privata 
utförare.

Att nya Skeppet blir klart 2019.

Rätt för alla 85+ att välja särskilt boende utan biståndsbedömning.

Skapa förutsättningar för etablering av Bovieran i Bålsta, ett 
grönt boendekoncept för 55+.
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Agenda 2030 upp på kommunens agenda
FN antog 2015, efter ett omfattande förarbete i medlemsländerna, en ny fram-
tidsagenda för sitt arbete som gäller fram till år 2030. Denna agenda har Sverige 
också antagit. Håbo kommun har, som alla andra samhällen, en del av det natio-
nella och globala ansvaret för de allra viktigaste framtidsfrågorna. Det vore där-
för angeläget att kommunen, dess invånare, förvaltning och politiska styre också 
känner till och verkar i målens riktning. 
De 17 övergripande målen är:
Mål 1.  Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2.  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad   
 nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3.  Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla. 
Mål 4.  Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet   
 och främja livslångt lärande för alla.
Mål 5.  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6.  Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och s
 anitet för alla.
Mål 7.  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och   
 modern energi för alla.
Mål 8.  Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full   
 och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
Mål 9.  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och   
 hållbar industrialisering samt främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga   
 och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och   
 dess konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt  
 för en hållbar utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade   
 ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och   
 vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk   
 mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,   
 tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och  
 inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerska  
 pet för hållbar utveckling.
 Centern i Håbo vill att komunfullmäktige erkänner FN:s Agenda 

2030 som giltiga mål också i det kommunala arbetet.



Centern för Håbo framåt
Vi sammanfattar gärna vår politik med orden närodlad politik, det inne-
bär att vi vill utveckla vår kommun i samverkan med alla som bor här. Vi 
kan alla medverka till att det känns bra att bo och verka i vår kommun. 

Våra många företag skapar värdefulla arbetstillfällen. Vårt rika fören-
ingsliv betyder mycket för att skapa trivsel och samhörighet.

Vi som bor här i kommunen är beroende av att det finns en bra skola, 
bra barnomsorg och en vård som fungerar i livets alla skeden. God vård 
och omsorg är en förutsättning för trygghet genom livet.

Tillgång till en bra bostad, i Bålsta centralort, i någon av alla våra byar 
eller på landsbygden är något vi vill slå vakt om.

För att livspusslet ska fungera är en väl fungerande kollektivtrafik och 
tillgång till fiber och bredband viktigt.

Vi vill att Håbo ska vara en grön kommun som tar vara på naturens möj-
ligheter, som underlättar för oss att hushålla med resurserna, som serve-
rar närodlad mat och som t ex omvandlar vårt matavfall till drivmedel 
för våra fordon. Det ska vara lätt att vara klimatsmart.

Vill Du veta mer? 
Vill Du bli medlem?
Läs mer om vår politik på 
www.c746.se
Tel: 0171 665131

Produktion: Fixit/Media, Örsundsbro, Foto: Isabelle Zeland, Monica Andreasson
Tryck: JUSTNU, Uppsala, juli 2018


