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Framtiden föds 
ur människors drömmar.
Här är våra tankar för 
Håbos framtid...
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Vi är inne i en orolig tid i Sverige och i Europa. I början av året 
såg vi att det fanns stora chanser för oss i Sverige att ta oss ur den 
tid som präglats av olika restriktioner på grund av covid -19. Vi fick 
några bakslag i vårt land, men prognoserna såg bra ut och vi började 
andas ut. 
 Men i februari detta år, 2022, tågade Ryssland mer eller min-
dre in i Ukraina och ett krig mellan dessa länder bröt ut. Allt sedan 
dess har vi haft en mycket orolig tid i både Sverige, Europa och den 
övriga världen.
 Det blev mycket tydligt att vi lever i en föränderlig värld, där 
demokratin ständigt utmanas, om och om igen. En annan osäkerhet i 
vår värld är skenande priser, brist på livsmedel och andra varor.
Nu om någonsin är det än mer viktigt för oss i Centerpartiet att föra 
fram våra värderingar och ideologier.  
 Det är viktigt att vi ser till att höja graden av självförsörjning i 
vårt land. Viktigt att styra vår konsumtion mer mot begreppet närod-
lat. Viktigt att vi använder våra naturresurser på rätt sätt.
 Vi behöver få känna oss trygga i det samhälle vi lever i. 
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För Centerpartiet i Håbo innebär det att förändra och utveckla vårt 
samhälle med omsorg. Vi behöver skapa fler trygga miljöer för alla 
åldrar. Ingen ska känna sig orolig när de går och handlar eller tar en 
promenad med sin vän eller sin hund. 
 Vi vill att det ska finnas gott stöd för de som behöver det på 
grund av olika funktionsnedsättningar, oavsett ålder.
 Vi vill utveckla samarbetet med närpoliserna och övriga stöd-
team som finns på kvällar och helger för våra unga. Många barn och 
unga upplever en enorm stress och psykisk ohälsa och det är viktigt 
att vi kan ge dem god hjälp. Drabbade och anhöriga ska känna trygg-
het i att det finns hjälp och gott stöd i svåra situationer. 
 Att få stöd och hjälp i skolan är en annan trygghetsaspekt som 
är viktig för oss i Centerpartiet i Håbo. Alla elever ska ges förutsätt-
ningar att lyckas och vi vill skapa möjlighet för tidiga samordnade 
insatser i skolan när elever riskerar att inte nå målen.
 

För Centerpartiet i Håbo är det viktigt att skapa
 ett tryggt Håbo.

Helene Zeland Bodin, 
kommunstyrelsens ordfö-
rande i Håbo kommun det 
senaste året. Hon blickar 
framåt...
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SAMHÄLLSBYGGNAD 
Håbo kommun med sitt centrala läge i Mälardalen, närhet till Stock-
holm, Uppsala och Västerås, järnväg- och vägförbindelse, närheten 
till flera flygplatser samt tillgång till farleder genom Mälaren, har 
många fördelar att dra nytta av.
 Med en tolv mil lång strandlinje där merparten av kommun- 
gränsen går genom vatten, där gröna ängar och skogsdungar avlöser  
varandra, med expansiv centralort Bålsta och natursköna Skokloster, 
som andas historia, har Håbo kommun blivit en attraktiv kommun att 
bosätta sig eller bedriva näringsverksamhet i.
 För att säkerställa framtida samhällsutveckling, vill 
Centerpartiet i Håbo att kommunens tillväxt skall ske i balans med 
ekonomi och hållbarhet.

Håbo - en grön kommun med närhet till Mälarens vatten.
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INFRASTRUKTUR
Ett utbyggt Håbo med bättre vägförbindelser är förutsättning för 
samhällsutvecklingen i stort. Fortsatt underhåll och utbyggnad av det 
kommunala väg-, gång- och cykelnätet är viktigt för alla de som vill 
och kan åka kollektivt, de som är tvungna att ta bilen, cykla eller gå.
 Logistik Bålsta är inom kort färdigställt. Att säkerställa goda 
kommunikationslösningar är enligt Centerpartiet i Håbo av högsta 
betydelse.
 Coronapandemin har visat hur viktigt det är att det finns 
utbyggd bredbandsinfrastruktur av högsta kvalitet för att möjlig-
göra obehindrat distansarbete, som många var tvungna att ägna sig 
åt. Fler och fler digitala välfärdstjänster håller på att tas fram med 
bredbandsinfrastruktur som förutsättning. Framtida husköpare sätter 
tillgång till bredband väldigt högt i samband med husköpet.
 De flesta av våra utpendlare åker mot Stockholm. För att 
underlätta för dem som tågpendlar kommer Centerpartiet i Håbo att 
verka för kvartstrafik. Vi vill också öppna östra ingången till pen-
deltågstrafiken. Förutsättningarna för detta har ändrats väsentligt i 
samband med utbyggnaden av Stationslunden och området längs 
Stockholmsvägen samt framtida planer inom Kalmarsandsområdet.
Det behövs även fler direkta busslinjer mot Uppsala för att möjliggö-
ra en grön omställning.
 Pendeltågsparkeringen behöver utvecklas. Låsbara cykel-
förråd och cykelparkeringar under skärmtak ska byggas. Allt detta 
för att tillsammans med goda gång- och cykelvägar uppmuntra till 
cykelåkande.
 Tillgång till rent vatten och rening av avloppsvatten får inte 
bli hinder för den framtida samhällsutvecklingen. Därför vill Center-
partiet i Håbo säkerställa utökning av vatten- och avloppslösningar 
på kort och lång sikt. Även alternativa driftformer ska övervägas.
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   VILL:
 • Säkerställa kommunikationslösningar för logistik Bål- 
   sta.

 • Driva på utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i hela   
      kommunen.

 • Verka för kvartstrafik med pendeltåg samt öppnande av     
      östra ingången till pendeltågstationen.

 • Utveckla kommunens lokaltrafik.

 • Fortsätta att göra anpassningar samt utbyggnad av det  
      befintliga gång- och cykelnätet för att skapa fler säkra  
      huvudstråk för skolbarnen.

 • Driva på utbyggnad av gång- och cykelvägar enligt   
   planen Cykelstyret, för att skapa säkra och tillgängliga  
   kommunikationer, både i och utanför tätorterna.

 • Etablera fler laddstationer. 

 • Låsbara cykelförråd och cykelparkeringar under   
   skärmtak ska byggas.
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BOSTADSBYGGANDE
Centerpartiet vill fortsätta utvecklingen av centrala Bålsta enligt 
framtagna planer för att skapa småstadskänsla, bättre service och 
ökad trygghet genom bebyggelse med variationsrik och trevlig arki-
tektur. Lummiga innergårdar och parker ska vara naturliga inslag i 
bostadsområdena.
 Vi vill utveckla området längs med Stockholmsvägen, från 
stationen och österut mot Kalmarsandsområdet. Nya bebyggelser 
utanför Bålsta tätort bör ske i anslutning till befintlig bebyggelse i 
bland annat Skokloster, Vreta, Häggeby, Övergran och Krägga.

Nya bebyggelser utanför Bålsta i bland annat Skokloster.
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    VILL:
 • Ny bebyggelse utanför Bålsta tätort bör ske i anslutning  
   till befintlig bebyggelse i bland annat Skokloster, Vre-  
   ta, Häggeby, Övergran och Krägga.
 
 • Fortsätta utveckla servicen i Skokloster.
 
 • Verka för god arkitektur vid nybyggnation och om-  
   byggnation.
 
 • Nybyggnation ska ske i olika upplåtelseformer.
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MÖTESPLATSER OCH 
REKREATIONSOMRÅDEN

Håbo kommun har tillgång till vackra omgivningar och samhälls-
nära naturplatser men inte så mycket anlagda parker och rekreations-
områden inom samhället. För att ta sig ut krävs transportmöjligheter 
vilket kan vara hinder i synnerhet för många äldre människor.
Centerpartiet vill verka för etablering av fler mötesplatser och rekrea-
tionsområden inom samhället med god tillgänglighet för alla, oavsett 
ålder eller funktionshinder.

   VILL: 
 • Verka för en trivsam miljö i olika park- och centrumlä- 
   gen.
 
 • Etablera Gröna dalen som attraktivt park- och strövom- 
   råde. 
 
 • Gynna etablering av koloniträdgårdar och självodlings- 
   ytor.
 
 • Parker, träd och grönska ska finnas promenadnära.
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BARNOMSORG, SKOLA 
OCH UTBILDNING

God utbildning är en grundsten i vårt demokratiska samhälle. Cen-
terpartiet i Håbo vill ha en bra utbildning med hög kvalitet där alla 
elever ges förutsättning att lyckas, från förskolan och upp till olika 
eftergymnasiala utbildningar såsom universitets- och forskarstudier. 
 Undervisningen ska utgå från elevens behov och förutsätt-
ningar och vi vill skapa möjlighet för tidiga samordnade insatser i 
skolan när elever riskerar att inte nå målen.
 Vi värnar om och vill utveckla valfriheten för elever, vård-
nadshavare och lärare. Vi ser det som en självklarhet att elever och 
vårdnadshavare ska kunna få välja förskola och skola. 
 Vi behöver en skola för alla, oavsett vad man har för intres-
sen eller behov. Därför behövs det en större mångfald av aktörer 
inom hela skolväsendet av pedagogisk omsorg, familjedaghem, 
förskola, grundskola, gymnasium och även vuxenutbildning i både 
privat och kommunal regi. 
 Närodlat för Centerpartiet i Håbo innebär att man har nära 
till lokal service, såsom barnomsorg, förskola och skola. 
Centerpartiet i Håbo vill stärka lärarprofessionen i vår kommun med 
fler kompetenta pedagoger i alla skolformer och öka deras tid med 
eleverna. Skickliga rektorer och pedagoger är avgörande för elever-
nas framgångar i skolan. Eleverna från Håbo ska kunna konkurrera 
om platser till högre utbildningar runt om i världen.
 Digitaliseringen har varit ett stort stöd i att kunna öka elever-
nas möjligheter att lyckas under de senaste åren. Vi vill att skolorna i 
Håbo ska fortsätta att nyttja de fördelar som de digitala verktygen har 
medfört för att öka möjligheterna för eleverna att lyckas i skolan på 
fler sätt än tidigare. 
 Fjärrundervisning har bedrivits i flera ämnen i grundskolan 
de senaste åren och nu vi vill utveckla det till att möjliggöra för att 
kunna studera från ett digitalt campus i Håbo ihopkopplat till andra 
lärosäten i världen för att till exempel kunna ta en MIT-examen (in-
ternationell universitetsexamen.)
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För Centerpartiet i Håbo har kulturen en stor plats i skolan. Vi vill att 
Kulturskolan ska stärkas och utvecklas. Kultur och musik är en viktig 
del i många elevers personliga utveckling, framtida möjligheter och 
möjlighet till rekreation.
 Eleverna i Håbo behöver större valfrihet till gymnasiet för 
att kunna utvecklas efter sina egna mål och drömmar. Centerpartiet 
i Håbo vill fortsätta att utveckla samarbetet med grannkommuner 
när det gäller gymnasieutbildning och möjlighet till yrkesutbildning 
inom fordonsteknik, elteknik, vård-och omsorg, hantverk, lärlings-
platser och gärna i samarbete med företag i kommunen.
 Centerpartiet i Håbo vill att alla kommunens ungdomar ska 
ha möjlighet att välja sin framtid. Vi vill att meritvärden ska öka och 
att fler elever blir behöriga till gymnasiet. De ungdomar som varken 
studerar eller har ett jobb behöver få komma in i samhället och få 
samma möjligheter som andra för att kunna vara med och påverka 
sina liv. Vi behöver fortsätta arbeta med insatser och fånga upp dessa 
ungdomar samt uppmuntra eleverna till att studera så att de ser kopp-
lingar mellan utbildning och att kunna få välja ett jobb som de vill 
ha.
  Vi vill förbättra integrationen i kommunen genom en 
bredare grund i det svenska språket och snabbare väg in i arbetslivet 
genom till exempel coachning. Vi behöver höja kvaliteten på Svens-
ka för invandrare (SFI), ta tillvara på civilsamhällets kraft för inklu-
dering samt stärka näringslivets roll i integrationsarbetet. 

-Vi värnar om och vill 
utveckla valfriheten för 
elever, vårdnadshavare 
och lärare.
Helene Zeland Bodin, 
kommunstyrelsens ordf. i 
Håbo och Unn Harsem, 
regionråd, Uppsala.
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   VILL:
 • Möjliggöra för fler aktörer inom skolväsendet, både i   
   privat och kommunal regi.
 
 • Möjliggöra för mer barnomsorg i Krägga och Skoklos- 
   ter.
 
 • Värna om och utveckla valfriheten för elever, vård-  
    nadshavare och lärare.
 • Stärka lärarprofessionen i vår kommun med skickliga  
    rektorer och pedagoger. Det är avgörande för elevernas  
    framgångar i skolan.
 
 • Nyttja fjärundervisning till ett digitalt Campus i Håbo  
   för att t ex kunna ta MIT-examen.
 • Stärka och utveckla Kulturskolan i kommunen.
 
 • Utveckla samarbete med grannkommuner till fler yr-  
    kesutbildningar och lärlingsplatser.
 • Höja kvaliteten på Svenska för invandrare (SFI).
 
 • Ta vara på civilsamhällets kraft för inkludering i inte-  
   grationsarbetet.
 • Stärka näringslivets roll i integrationsarbetet.
 
 • Fortsätta arbeta med insatser och fånga upp de ungdo- 
    mar som varken studerar eller har ett jobb.
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FÖRETAGANDE I HÅBO
Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas

i små och medelstora företag

Som företagare i Håbo är Du en viktig resurs. I vår kommun finns 
många mindre och många nystartade företag. Det är mycket viktigt 
för utvecklingen av kommunen, för möjligheten att erbjuda jobb, 
men också för att skapa den ekonomiska tillväxt som vi alla är bero-
ende av.
 Genom markberedskap i kommunen och i samverkan med 
privata fastighetsägare kan vi bidra till den företagsutveckling kom-
munen har goda förutsättningar för. 
 Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag 
i Håbo kommun. Kommunens förvaltningar bör samverka med det 
lokala näringslivet. Samarbete och dialog med företagen är grunden 
till ett gott företagsklimat. 
 Det ska vara enkelt för företagen att komma i kontakt med 
kommunen. Ett mål är att arbeta samskapande med näringslivet för 
att utveckla e-tjänster till exempel en digital lotsfunktion vilket un-
derlättar vardagen för företagarna i hanteringen av sina ärenden och 
kontakt med kommunen. 
 Näringslivsenheten ska fortsätta sitt arbete med att utveckla 
näringslivsgrupper för tjänstepersoner. Vid kommande upphand-
lingar i kommunen ska tidig information ges till lokala företag och 
upphandlingskraven ska främja lokala små och medelstora företags 
möjlighet att delta, vilket bidrar till såväl arbetstillfällen lokalt som 
kortare och därmed grönare transporter. 
 Genom bättre samverkan och dialog med näringslivet ökar 
vi förståelsen för varandras roller och kommunen kan få fler lokala 
leverantörer.

 



14

   VILL:
 • Verka för ”en väg in” i kommunen, det ska vara enkelt  
               för företagare i kontakten med kommunen. 
 
 • Förbättra den ranking som Svenskt Näringsliv gör var- 
    je år för att mäta kommunernas näringslivsklimat. 
 
 • Genom dialog och samråd inkludera företag som påver- 
    kas av kommunala beslut i ett så tidigt skede som möj- 
    ligt.
 
 • Locka nyskapande, innovativa och hållbara företag att  
    etablera sig.
 
 • Verka för en mångfald av entreprenörer i olika 
    branscher och en diversifierad arbetsmarknad som dri- 
    ver fram en ökad spridning av kunskap och lösningar.
 
 • Uppmärksamma småföretags behov av lokaler och   
    möjliggöra att sådana skapas både vid nybyggnation av  
    bostadsområden och i kommunens befintliga fastighe- 
    ter.
 
 • Tydlig inriktning på företags möjligheter att etablera   
    sig och säkerställa byggbar mark.
 

 • Ta till vara på företagarnas värdefulla synpunkter   
   för att förbättra kommunens service, bland annat genom  
   olika enkäter från exemeplvis upphandlingsenheten. 
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 • Underlätta för små och lokala företag att konkurrera   
    i kommunala upphandlingar. Ett tydligt utar-        
    betat upphandlingsunderlag kan ge dessa bättre   
    chanser att lyckas med sitt erbjudande.
 
 • Undvika att kommunen i onödan konkurrerar med   
       näringslivet då det underminerar företagen och häm-  
    mar innovation och utveckling.
 
 • Se fler företag inom kultur och turism. Det ger mervär- 
    de till invånarna och är något som kommunens många  
    kvalitéer möjliggör.

 • Se fler kreativa samverkansformer mellan det lokala   
   näringslivet och skolungdomar.
 
 • Dagens skolelever är morgondagens företagare. Värdet  
    av ett starkt samarbete mellan skola och näringsliv kan  
    inte nog understrykas.

 • Stärka samarbetet mellan kommunens arbetsmark-  
    nadsenhet och företagarna i Håbo.
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2. Per Widén, agronom, Bålsta,1. Helene Zeland Bodin, kom-
munstyrelsens ordf. Kivinge.

Håbo kommun
0004 03686

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.
1 Helene Zeland Bodin, Kommunstyrelsens

ordförande2 Per Widén, Jordbrukskonsult
3 Lisbeth Bolin, Apotekare4 Mats Engelmark, Pensionär

5 Nihad Hodzic, Planeringsingenjör
6 Sara Ahlström, Företagare7 Sven-Erik Svensson, Aktiv Senior

8 Stefan Bodin, Projektchef9 Matilda Ahlström, Studerande
10 Göran Eriksson, Jägmästare/Pensionär
11 Ulrika Uhlander, Administratör
12 Johanna Ardanius, Skolsköterska
13 Ulf Jarl, Inköpschef14 Sten-Åke Wengberg, Pensionär

15 Gunilla Norberg, Systemförvaltare
16 Håkan Jonsson, Pensionär
17 Ulrika Adolfsson, Näringslivsutvecklare
18 Lena Glantz Eriksson, Entreprenör
19 Siv Johnsson, Diakon/Pensionär
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3.Lisbeth Bolin, apotekare, 
Övergran.

4. Mats Engelmark, egenföreta-
gare, Övergran.

5. Nihad Hodzic, planeringsin-
genjör, Bålsta.

6. Sara Ahlström, företagare, 
Övergran.

7. Sven-Erik Svensson, aktiv 
senior, Bålsta.

8. Stefan Bodin, projektchef, 
Kivinge.
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TRYGGHET OCH VALFRIHET 
I VÅRD OCH OMSORG

Trygghet i omsorgen handlar om mänsklig värme och tid för mänsk-
lig kontakt mellan personal och den person som behöver stöd. Det 
handlar om höga kvalitetsmål och möjligheten att kunna påverka sin 
egen situation. Det handlar också om igenkännande med kontinuer-
ligt samma kontakt både gällande läkarkontakt som i hemvård och 
omsorg. En annan verksamhet som det är stort behov av, är behand-
ling av personer med psykisk ohälsa. Kanske framför allt unga och 
äldre, äldre. Centerpartiet vill därför arbeta med förutsättningarna för 
att en bra fungerande vård i hela Håbo skall finnas och stöttar utveck-
lingen med projektet ”Team Maria”. 
 Centerpartiet i Håbo stödjer initiativet Effektiv och Nära 
Vård 2030. Vi tycker att projektet behöver snabbas på och att omför-
delning av resurser i regionen från centrala sjukhus till närvård skall 
ändras från nuvarande ca 17 procent till mellan 25 och 30 procent av 
regionens vårdbudget. Närvården skall nås enkelt. Skapandet av en 
gemensam kontaktyta oavsett om det gäller per telefon eller digitalt 
bör göras i kommunen. 
 För hela verksamheten i vård och omsorg vill Centerpartiet 
påskynda digitalisering och ändamålsenlig teknikanvändning, så att 
personalen får effektiva hjälpmedel i verksamheten. Vi vill underlätta 
för de äldre att få tillgång till e-tjänster och teknik, som underlättar  
vardagen och möjliggör träning för både hjärta och hjärna. Allt för att 
stärka hälsan och öka välbefinnandet. 
 Det sker en kraftig utveckling inom välfärdsteknologin som 
Centerpartiet vill ta till vara på i samverkan med Kommunala Pensi-
onärsrådet och Kommunala Funktionsrättsrådet. Nyttjandet ska ske 
utifrån användarens behov och önskemål. 
 Vi vill öka stödet till föreningar som ordnar aktiviteter som 
bidrar till äldres bättre hälsa och välbefinnande. Vi vill också utöka 
samarbetet med resten av regionen för att få kritisk volym, där det 
ger mervärden. Ett exempel är Kultur i vården vilket dokumenterat 
ger bättre livskvalitet och ska prioriteras.
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    VILL:
 • Driva på omställningen till mer omfattande Nära Vård  
    samt etablering av en Närakut.
 
 • Uppnå en god, högkvalitativ och värdig äldreomsorg   
    och hemsjukvård.
 
 • Utveckla LSS-verksamheten genom kompetent perso- 
    nal, samt kontinuitet av personal och verksamheter.
   
 • Stötta utvecklingen av vård för psykisk ohälsa.
 
 • Ha valfrihet att välja äldreboende efter behov och   
              individuella önskemål. Vi vill också garantera            
              delaktighet och medbestämmande för de äldre i   
    utformningen av sin omsorg. 

 • Ha en mångfald av boendeformer och utförare där både  
    kommunala, privata och andra vårdformer existerar.

 • Ta tillvara teknikutvecklingen i samhället till nytta för  
    personer med behov av vård och omsorg.
 
  • Alla som är 70 år eller äldre ska erbjudas ett hälso-
    samtal vilket ska utmynna i en hälsoplan som återkom- 
    mande följs upp. 
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 • Säkerställa att den kommunala äldreplanen inriktas på  
    förebyggande insatser, såsom samtal om kost, motion,  
    fallskadeprevention, vaccinationer, psykisk ohälsa,   
    ohälsa kopplat till ensamhet med mera. 
 
 • Höja kompetensen i hemsjukvård, primärvård, omsorg  
    och socialtjänst kring psykisk ohälsa. 
 
 • Förbättra och göra stödet mer jämlikt för personer som  
    inte behöver omfattande vårdinsatser men som upple- 
    ver otrygghet och ensamhet i sitt hem. 

 • Verka för fler mobilt i Håbo tillgängliga screeningpro- 
    gram för tidig upptäckt av cancer. 

 • Låta måltiderna i äldreomsorgen i högre grad än i dag  
    utgå från individens behov och önskemål, främja   
    aptit och matglädje och bli en tydligare del av    
    omvårdnaden. 

 • Utveckla och informera Håbos medborgare om tand-  
              vårdsstödet så att resurserna i högre grad riktas mot   
    dem med störst behov, som äldre och sjuka, samt   
    personer med små ekonomiska marginaler. 

 • Stärka den förebyggande tandvården och se mer upp-
    sökande verksamhet för att alla äldre ska få nödvändig  
    tandvård. 
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ATT VARA SENIOR I HÅBO
I dag är över två miljoner svenskar 65 år eller äldre. År 2050 beräk-
nas gruppen 85-plus vara dubbelt så stor som i dag. Det är en ena-
stående utveckling, samtidigt som det innebär stora utmaningar för 
välfärden, inte minst kopplat till finansieringen. 
 För de äldre som har hemtjänst finns ett stort behov av att 
skapa bättre kontinuitet av omsorgspersonal då de ofta får träffa 
människor de inte känner, eller inte ens känner igen. Dagens brist på 
undersköterskor påvisar att behovet kommer att växa kraftigt framö-
ver. 
 Att få bo kvar hemma är en viktig och stor del av tryggheten 
för många äldre. Att få bestämma över sina egna liv innebär i för-
längningen god hälsa och gott välmående.
 Centerpartiet i Håbo vill ha en god, högkvalitativ och vär-
dig äldreomsorg med kompetent personal samt kontinuitetsgaranti i 
personal och verksamheter och en mångfald av former och utförare 
av både kommunala, privata och andra organisationsformer.

Att få bo kvar på 
äldre dar.
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    VILL:
  • Verka för ökad kompetens i äldreomsorgen genom   
    att bland annat erbjuda vidareutbildning och se till   
    att de som jobbar inom äldreomsorgen får sin    
    undersköterskeutbildning på betald arbetstid    
       och samtidigt erbjuds tillsvidareanställning.
 
 •  Adekvat utbildning ska krävas för anställning i äldre  
    omsorgen och före 2030 bör alla som arbetar i   
    äldreomsorgen minst ha en undersköterskeutbildning.

 •  Sätta ett långsiktigt mål om maximalt 10 medarbetare  
    per hemtjänsttagare för att öka kontinuiteten i hem-  
    tjänsten.

 
 •  Verka för att kommunen genom samverkan med regio- 
    nen får tillgång till en medicinskt ansvarig läkare    
    (MAL).

  • Verka för att det finns möjligheter att flytta till ett 
     trygghetsboende.
 
 •  Verka för att det skall vara enkelt att snabbt få kontakt  
     med rätt resurs när man behöver stöd.
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SÄRSKILDA BOSTÄDER FÖR ÄLDRE
Kommunen har ett stort ansvar för särskilda boendeformer för äldre 
och det är viktigt att det finns flera alternativa boenden och boende-
former att välja på. Bostäder för äldre ska planeras med närhet till 
service och grönområden, gärna med egna odlingsmöjligheter i form 
av kolonilotter eller dylikt.

   VILL:
 • Möjliggöra byggande av fler billiga och mindre lägen- 
    heter för seinorer. 
 
 • Möjliggöra för Kommunala Pensionärsrådet och Kom- 
   munala Funktionsrättsrådet att redan i planeringsskedet  
   vara remissinstanser i ärenden som rör deras medlem-  
   mar. 

 • Verka för valfriheten att välja äldreboende efter behov  
   och individuella önskemål.

 • Underlätta ombyggnation och anpassning av befintliga  
   bostäder. 
 
 • Erbjuda bra omsorg och boende till personer med funk- 
   tionsvariation och/eller med psykisk ohälsa oavsett   
   ålder.

 • Skapa förutsättningar för att bygga trygghetsboenden i  
   Håbo. 
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DIGITALISERING OCH 
VÄLFÄRDSTEKNIK 

I ÄLDREOMSORGEN
Den digitala utvecklingen ger helt nya möjligheter att göra vården 
och omsorgen mer tillgänglig, effektiv och säker, inte minst för äldre 
innebär utvecklingen stora vinster. 
 Med möjligheten att koppla upp hemmen och patienten till 
specialistsjukvård och primärvård kan en allt större del av vården och 
omsorgen klaras i hemmet. På så sätt kan välfärdsteknik hjälpa äldre 
personer att bo hemma längre, bidra till att stärka den personliga inte-
griteten, och ge ökad säkerhet, underhållning och kommunikation. 
 E-hälsa och välfärdsteknik ger också nya möjligheter att 
erbjuda en likvärdig vård och omsorg i hela Håbo. E-hälsa och väl-
färdsteknologi används fortfarande i förhållandevis begränsad skala. 
För att äldre personer ska kunna ta del av digitaliseringens möjlighe-
ter krävs att de har tillgång till rätt kunskap. Många äldre har en hög 
digital vana och använder sig av internet dagligen. Samtidigt finns en 
grupp som saknar tillräckliga kunskaper om hur man använder olika 
digitala verktyg och tjänster. 
 I takt med digitaliseringens utveckling krävs därför att 
samhället säkerställer att alla kan använda sig av digitala tjänster fullt 
ut och i möjligaste mån erbjuda alternativ till den som har svårt att 
nyttja dessa.

   VILL:
 • Säkerställa att kommunen når de som sällan eller aldrig  
   använder internet. 
 • Kommunen tillsammans med de olika pensionärsorga- 
   nisationerna erbjuder kurser i digital teknik.
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KULTUR OCH FOLKBILDNING
 FÖR ÄLDRE

Kulturen och folkbildningen är nycklar till en bättre folkhälsa. Ge-
nom kultur och  fysiska aktiviteter skapas möjligheter för människor 
att mötas. Att delta i sådana aktiviteter kan vara ett sätt att bryta den 
ensamhet som många äldre upplever. Möjligheten att kunna delta i 
kulturaktiviteter digitalt och på distans kan i ännu högre grad bidra 
till att tillgängliggöra kulturen för fler. 

    VILL:
 •  Stötta föreningslivet och de mötesplatser som gör   
        att det finns ett rikt utbud av kulturaktiviteter 
 •   Att satsningar på kultur inom vård och omsorg bör   
        uppmuntras och stödjas, dessutom bör metoder   
               inom rehabilitering med natur- och kulturupplevel-  
               ser främjas.
 •  Se över behovet av olika förenings- och aktivitets-  
               lokaler.
 •  Erbjuda mer kultur i vården i samarbete med sko-  
               lan, regionen och studieförbunden.
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EN GRÖN OMSTÄLLNING
Framtidens möjligheter i ett växande Håbo kommer att styras av hur 
väl kommunen kan bidra till den gröna omställningen. En åtgärd som 
redan påbörjats är att bygga solceller på kommunala byggnader. 
En ytterligare möjlighet är att i ägardirektivet till Håbohus, driva på 
för att detsamma skall gälla för Håbohus fastighetsbestånd där så är 
lämpligt.
 Antalet laddstolpar i kommunen är i dag för få. Centerpar-
tiet i Håbo vill driva på för fler publika laddstolpar, men också sätta 
fokus på att förenkla tillståndsprocesser för privata initiativ till eta-
blering av publika laddstolpar. I omställningen har redan ett Biogas 
tankställe öppnat. Centerpartiet driver frågan om förenklad tillstånds-
process för övriga tankställens ändringar mot mindre fossilberoende.
 En ny möjlighet att producera vätgas kanske kan ges då 
Dagab är driftsatt och den solcellspark man etablerat är i full drift. 
Möjligheten att skapa en energibank hos till exempel Dagab är något 
som Centerpartiet ser mycket positivt på.
 Håbo kommun har i utredningar bedömts som mindre lämp-
ligt för vindkraftsutbyggnad (bland annat för lite vind på relevanta 
platser). Det gör att kommunen behöver undersöka om det finns 
lämpliga platser att anlägga solcellsparker i stället, något som Center-
partiet i Håbo ser mycket positivt på.

   VILL:
 • Öka antalet publika laddstolpar i kommunen.

 • Arbeta för mer utbredd solcellsanvändning.

 • Stödja nya initiativ som minskar användningen av fos- 
    sila bränslen.
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KULTUR OCH FRITID
Ett rikt kultur- och föreningsliv höjer livskvaliteten, ger oss 
möjlighet att lära känna andra Håbobor och gör det attraktivt att 
leva och bo i Håbo kommun. 
 För oss i Centerpartiet är föreningarna viktiga aktörer. 
Därför vill vi ge kultur- och föreningslivet förutsättningar att 
utvecklas i takt med att vi blir fler. Forskning har visat att fysisk 
aktivitet motverkar såväl depressioner som magont och huvud-
värk. 
 Pandemin har slagit hårt mot delar av idrottsrörelsen 
med färre aktiva. Centerpartiet i Håbo vill därför verka för att 
idrottslivet får en nystart med fler aktiva ungdomar. Detta krä-
ver fortsatta satsningar på anläggningar och föreningslokaler.
Till följd av att många alltmer arbetar hemma har möjligheter 
till spontanidrottande och friluftsliv ökat. Flera utegym har upp-
förts under de senaste åren men önskemål om fler finns.
 Kultur betyder odling, att odla sina intressen och ut-
vecklas både som människa och som samhällsvarelse. Hem-
bygdsföreningarna visar genom sitt stora engagemang Håbos 
bebyggelsehistoria och samhällsförändringar. Fridegårdsmuseet 
i Övergran och skolmuséet i Häggeby är exempel på skildringar 
av stora samhällsförändringar. Hembygdsföreningarnas arbete 
behöver allt stöd för att beskriva Håbos historia och utveckling.
 Biblioteket och Ung Håbo (ungdomsgårdarna) spelar en 
viktig roll i kulturutbudet och kan ges uppdrag att tillsammans 
med föreningar och studieförbund att ytterligare uppmuntra Hå-
bobornas deltagande i kulturaktiviteter både som amatörer och 
publik.
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En ökad samverkan mellan kommunen och folkbildningens 
representanter ger bättre möjligheter att erbjuda mer tillgänglig 
kultur. Det skapar förutsättningar för människor att gemensamt 
möta olika samhällsutmaningar till exempel hoten mot det de-
mokratiska och solidariska samhället. 

Ett rikt kultur-och föreningsliv förhöjer livskvaliteten.
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   VILL:
 • Utveckla Gröna Dalens idrottsanläggning med nya 
    hallytor för skolor och föreningar
  
 • Bibehålla och fortsätta utveckla ”Ung Håbo” i Bålsta   
   och Skokloster.
 • Anlägga fler fotbollsplaner i hela kommunen.
 
 • Etablera en utomhusscen vid Bålsta Centrum.
 • Etablera en inomhusscen anpassad för gästspelande
    teater.
 
 • Fortsatta satsningar på mötesplatser för social samvaro.
 • Fortsatta satsningar på utegym och lekplatser i hela   
    kommunen.
 
 • Verka för uveckling av ett modernt och större bibliotek. 
 • Utveckla kultur- och föreningslivet i takt med att Håbo  
   växer.
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Det svenska jordbruket är avgörande för att vi ska få klimatsmart 
svensk, sund mat med god djuromsorg. Djur på svenska gårdar om-
fattas av ett av världens starkaste djurskydd och vårt jordbruk är en 
förutsättning för en levande landsbygd, öppna landskap och vår bio-
logiska mångfald. Tyvärr har svenska gårdar svårt att konkurrera med 
importerad mat när det kommer till pris. Vi vill stärka den svenska 
livsmedelskedjans konkurrenskraft och öka den svenska matproduk-
tionen.
 Inte minst här i Uppland är jordbruket en viktig näring och 
mer och mer närproducerad mat framställs lokalt. Både köttproduk-
tion och spannmål har växt kraftigt på senare år. I Håbo vill vi ver-
ka för att ingen ytterligare produktiv jordbruksmark omvandlas till 
bostäder. I den mån det går verka för att nyttja lokalproducerad mat 
att används i de offentligt drivna köken i skola och omsorg och arbeta 
för att den vildsvinsstam som finns i kommunen, reduceras kraftigt 
och om möjligt nyttjas som livsmedel.
 En aktiv skogsförvaltning är en förutsättning för att skogen 
skall kunna bidra till att vara den kolsänka som är nödvändig i den 
omställning till fossilfritt samhälle som vi eftersträvar. Detta gäller 
även att påskynda omställningen av fossilfri drift av skogs- och lant-
bruksmaskiner. Centerpartiet i Håbo kommer att verka för att kom-
munens bönder ligger i framkant i den omställningen. 

JORDBRUK, SKOGSBRUK
OCH LIVSMEDEL
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   VILL:
 • Verka för att minimera att produktiv jordbruksmark   
    omvandlas till bostadsområden. 

 • Driva på för att mer lokalproducerade livsmedel an-  
    vänds i de kommunala köken.
 
 • Verka för etablering av ett kompetenscenter för elek-  
    trifiering av tunga fordon som till exempel traktorer   
    och andra jordbruksmaskiner. 

 • Verka för att sänka kostnader och göra det enklare att   
    driva jordbruk. 
 
 •  Att övriga EU-länder ska närma sig Sveriges höga   
    krav på miljö- och djurskyddsområdet.
 
 • Förenkla och påskynda omställningen till ett fossilobe- 
    roende jordbruk.



Vill Du veta mer?
www.centerpartiet.se

Vill Du ha kontakt?
Mejl:haabo@centerpartiet.se

Vill Du bli medlem?
Swisha 150 kr 123 421 285 33

Glöm inte skicka med personnummer och mejladress

Välkommen!


