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Kommunpolitiskt	  program	  för	  Håbo	  kommun	  2015-‐2018	  
	  

Miljöpartiet	  de	  Grönas	  kommunpolitiska	  program	  är	  grunden	  för	  den	  
politik	  vi	  ska	  föra	  i	  Håbo	  under	  mandatperioden	  2015–2018.	  Vi	  vill	  
bygga	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  samhälle.	  Vår	  vision	  är	  att	  Håbo	  ska	  vara	  
en	  modern,	  mänsklig,	  miljövänlig	  och	  varm	  kommun.	  
	  

	  
	  

Håbo	  -‐	  vår	  moderna,	  mänskliga,	  hållbara	  och	  miljövänliga	  kommun	  
	  

Vår	  gröna	  vision	  vilar	  på	  en	  solidaritet	  som	  kan	  uttryckas	  trefaldigt	  
	  

• solidaritet	  med	  djur,	  natur	  och	  det	  ekologiska	  systemet	  
• solidaritet	  med	  kommande	  generationer	  
• solidaritet	  med	  världens	  alla	  människor	  

	  

Den	  gröna	  politiken	  utgår	  ifrån	  alla	  människors	  lika	  värde,	  både	  för	  oss	  som	  lever	  idag	  
och	  för	  kommande	  generationer.	  Vi	  vill	  bygga	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  och	  empatiskt	  
samhälle,	  där	  vi	  lever	  inom	  ramarna	  för	  vad	  som	  är	  ekologiskt	  hållbart	  och	  där	  
kostnader	  inte	  flyttas	  över	  på	  våra	  barn	  och	  barnbarn.	  
	  

Deltagande	  demokrati	  -‐	  du	  ska	  bestämma!	  
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Kommunpolitiken	  berör	  alla	  som	  bor	  och	  verkar	  här	  i	  Håbo.	  För	  att	  få	  ett	  ordentligt	  
inflytande	  över	  de	  frågor	  som	  påverkar	  allas	  vår	  vardag	  räcker	  det	  inte	  att	  rösta	  vart	  
fjärde	  år.	  Kommunen	  måste	  aktivt	  verka	  för	  att	  öka	  medborgarnas	  engagemang	  och	  
delaktighet	  i	  verksamheten.	  Det	  lokala	  engagemanget	  hos	  medborgare,	  politiker	  och	  
företagare	  är	  viktigt.	  Demokratin	  blir	  levande	  med	  öppna	  processer	  där	  folklig	  
förankring	  söks	  tidigt	  t.ex.	  genom	  medborgardialoger	  och	  fullmäktigeberedningar.	  	  
Vi	  ska	  ge	  ungdomar	  mer	  inflytande.	  Deras	  visioner	  och	  drömmar	  ska	  bli	  en	  maktfaktor.	  
Kommunens	  information	  till	  och	  dialog	  med	  håboborna	  ska	  vara	  tydlig	  och	  lättillgänglig	  
för	  alla.	  Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  ge	  förslag,	  beröm	  eller	  kritik	  och	  att	  få	  respons,	  oavsett	  
om	  det	  sker	  i	  möten,	  per	  telefon	  eller	  via	  Internet.	  Internet	  ska	  fungera	  som	  ett	  verktyg	  
för	  att	  öka	  medborgarnas	  insyn	  i	  och	  inflytande	  över	  kommunens	  politik	  och	  
verksamheter.	  	  
	  

Vi	  vill:	  
• Att	  alla	  kommunala	  nämnder	  och	  styrelser	  ska	  ha	  öppna	  sammanträden	  så	  långt	  

lagen	  tillåter	  
• Verka	  för	  kommunala	  folkomröstningar	  
• Verka	  för	  medborgardialog	  och	  fullmäktigeberedningar	  	  
• Att	  kommunens	  hemsida	  ska	  vidareutvecklas	  för	  att	  underlätta	  direktkontakt	  

mellan	  medborgare	  och	  politiker	  	  
	  

En	  jämställd	  kommun	  med	  mångfald	  och	  lika	  rättigheter	  
Alla	  människors	  lika	  värde	  är	  en	  förutsättning	  för	  demokrati.	  Håbo	  kommun	  ska	  vara	  en	  
kommun	  där	  alla	  känner	  sig	  välkomna	  och	  respekterade.	  Jämställdhet	  är	  när	  alla	  
människor,	  oavsett	  kön,	  hudfärg,	  funktionshinder	  och	  etnisk	  bakgrund	  är	  fria	  att	  göra	  
sina	  livsval.	  Vi	  vill	  arbeta	  för	  ekonomisk,	  social	  och	  politisk	  jämställdhet	  mellan	  kvinnor	  
och	  män.	  Vi	  vill	  verka	  för	  en	  jämn	  könsfördelning	  i	  beslutande	  församlingar.	  Att	  
motverka	  begränsande	  könsnormer,	  fördomar	  och	  rasism	  är	  något	  av	  det	  viktigaste	  vi	  
kan	  göra	  för	  kommande	  generationer.	  I	  Miljöpartiets	  skola	  behandlar	  man	  alla	  barn	  lika.	  
Personalen	  inom	  denna	  verksamhet	  får	  utbildning	  och	  stöd	  för	  att	  medvetet	  kunna	  
hantera	  olika	  situationer	  ur	  ett	  könsperspektiv.	  Håbo	  kommun	  ska	  i	  sin	  roll	  som	  
kommunens	  största	  arbetsgivare,	  vara	  en	  förebild	  såväl	  i	  jämställdhets-‐	  som	  
diskrimineringsarbetet.	  De	  lagstadgade	  planerna	  ska	  användas	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  
uppmärksamma	  och	  åtgärda	  orättvisor.	  Föräldraledighet	  ska	  ses	  som	  en	  merit	  vid	  
tjänstetillsättningar	  och	  alla	  anställda	  som	  är	  föräldrar	  ska	  uppmuntras	  att	  ta	  ut	  sin	  del	  
av	  föräldraledigheten.	  Självklart	  ska	  löneskillnaderna	  mellan	  män	  och	  kvinnor	  
kartläggas	  och	  utjämnas.	  Alla	  har	  samma	  rätt	  till	  en	  grundläggande	  social	  och	  materiell	  
trygghet	  oavsett	  ålder,	  kön,	  hudfärg,	  funktionshinder	  eller	  etnisk	  bakgrund.	  Kommunen	  
har	  därför	  ett	  extra	  ansvar	  att	  ge	  stöd	  åt	  dem	  som	  har	  svårt	  att	  hävda	  sin	  rätt.	  Alla	  
håbobor	  ska	  ha	  lika	  möjlighet	  till	  full	  delaktighet.	  Anpassningen	  av	  offentliga	  miljöer,	  
kollektivtrafiken	  och	  promenadstråk	  i	  kommunen	  för	  människor	  med	  funktionshinder	  
måste	  utvecklas	  vidare	  och	  prioriteras.	  	  Kommunen	  ska	  garantera	  att	  alla	  människor	  får	  
en	  bra	  omsorg	  och	  service	  oavsett	  var	  i	  kommunen	  de	  bor.	  Insatserna	  ska	  utformas	  med	  
stor	  respekt	  för	  den	  enskildes	  önskemål	  och	  val.	  	  
	  

Vi	  vill:	  
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• Införa	  arbetsgrupper	  för	  jämställdhet,	  demokrati	  och	  integration	  för	  att	  snabba	  
på	  kommunens	  arbete	  i	  dessa	  frågor	  

• Att	  kvinnojourer	  och	  mansmottagningar	  ska	  få	  utökat	  stöd,	  både	  för	  sitt	  arbete	  
att	  hjälpa	  utsatta	  människor	  och	  för	  sitt	  förebyggande	  arbete	  

• Att	  alla	  människor	  ska	  behandlas	  lika	  oavsett	  kön,	  hudfärg,	  funktionshinder	  och	  
etnisk	  bakgrund	  

• Att	  kommunen	  ska	  kartlägga	  vilka	  resurser	  för	  fritidsverksamhet	  som	  utnyttjas	  
av	  flickor	  respektive	  pojkar	  och	  säkerställa	  att	  flickor	  och	  pojkar	  får	  lika	  stora	  
resurser,	  samt	  utreda	  möjligheter	  att	  differentiera	  föreningsbidraget	  

• Att	  jämn	  könsfördelning	  ska	  vara	  ett	  mål	  för	  alla	  personalgrupper	  i	  kommunen	  
• Att	  löneskillnader	  mellan	  kvinnor	  och	  män	  i	  Håbo	  kommun	  kartläggs	  och	  

utjämnas	  	  
	  

Långsiktighet	  
Grön	  politik	  innebär	  att	  tänka	  och	  handla	  långsiktigt.	  Den	  frihet	  som	  vi	  vill	  ska	  prägla	  
dagens	  samhälle	  ska	  gälla	  också	  för	  uppväxande	  barn,	  barnbarn	  och	  kommande	  
generationer.	  Långsiktighet	  handlar	  om	  en	  sund	  resurshållning.	  Kommunens	  ekonomi	  
ska	  skötas	  så	  att	  skuldsättningen	  hålls	  nere	  och	  budgeten	  hålls.	  Miljöpartiet	  vill	  ha	  väl	  
utbyggda	  sociala	  trygghetssystem	  och	  god	  kvalitet	  i	  kommunens	  verksamheter.	  
Kommunens	  ansvar	  är	  att	  köpa	  in	  varor	  som	  är	  producerade	  på	  ett	  miljömässigt	  och	  
socialt	  bra	  sätt.	  Kommunen	  ska	  i	  sin	  upphandling	  ställa	  tydliga	  krav	  på	  miljö,	  klimat,	  
arbetsvillkor	  och	  social	  rättvisa.	  	  
	  

	  

Vi	  vill:	  
• Att	  kommunens	  ekonomi	  hålls	  i	  balans	  
• Att	  kommunen	  har	  kontroll	  på	  den	  demografiska	  utvecklingen,	  för	  att	  hantera	  

behov	  av	  barn-‐	  och	  äldreomsorg	  
• Att	  kommunen	  verkar	  för	  att	  minska	  sin	  låneskuld	  	  
• Att	  kommunen	  förbättrar	  processen	  med	  att	  ta	  fram	  mätbara	  verksamhetsmål	  

som	  också	  ska	  följas	  upp	  och	  utvärderas	  
• Att	  alla	  kommunala	  beslut	  genomsyras	  av	  FN:s	  Barnkonvention	  	  

	  

Barn	  och	  unga	  
Barn	  och	  unga	  ska	  känna	  att	  deras	  framtid	  är	  trygg	  och	  hoppfull.	  Varje	  barn	  ska	  
utvecklas	  utifrån	  sina	  egna	  förutsättningar.	  Tillsammans	  med	  sina	  föräldrar	  ska	  de	  
kunna	  välja	  den	  förskola	  eller	  skola	  som	  passar	  dem	  bäst.	  En	  mångfald	  av	  pedagogik	  och	  
driftsformer	  ger	  ökade	  möjligheter	  för	  alla	  barn	  att	  passa	  in.	  Det	  ska	  finnas	  tillräckligt	  
med	  pedagoger,	  specialpedagoger,	  skolsköterskor	  och	  vikarier	  för	  eleverna.	  Både	  
kommunala	  och	  fristående	  förskolor	  och	  skolor	  ska	  hålla	  högsta	  kvalitet,	  med	  små	  barn-‐	  
och	  elevgrupper	  och	  rätt	  utbildad	  personal.	  Dagbarnvårdare	  ska	  ha	  samma	  
förutsättningar	  som	  förskolan	  avseende	  barnantal,	  utbildning	  och	  förutsättningar.	  
Kommunens	  öppna	  förskola	  är	  ett	  viktigt	  alternativ	  för	  att	  knyta	  sociala	  kontakter	  för	  de	  
som	  är	  hemma	  med	  sina	  barn.	  Barn	  och	  unga	  ska	  ha	  god	  självkänsla	  och	  kunna	  påverka	  
sin	  vardag.	  Förskolorna	  och	  skolorna	  ska	  servera	  ekologisk	  mat	  lagad	  på	  plats.	  Endast	  
ekologiska	  och	  giftfria	  frukter	  och	  grönsaker	  får	  serveras	  på	  våra	  förskolor!	  Gårdarna	  
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där	  barnen	  leker	  ska	  uppmuntra	  till	  aktivitet.	  Källsortering	  och	  liknande	  konkret	  
miljöarbete	  för	  barn	  ska	  finnas	  med	  som	  ett	  naturligt	  och	  lekfullt	  inslag.	  	  
	  

Vi	  vill:	  
• Gynna	  olika	  pedagogiska	  arbetssätt	  vid	  kommunens	  förskolor	  
• Servera	  ekologisk,	  näringsriktig,	  närproducerad	  mat	  lagad	  på	  plats	  	  
• Endast	  ekologiska	  och	  giftfria	  frukter	  och	  grönsaker	  får	  serveras	  på	  våra	  

förskolor!	  	  
• Stärka	  miljöarbetet	  vid	  förskolorna	  och	  skolorna	  	  

	  

Skolan	  
Alla	  elever	  ska	  kunna	  gå	  till	  skolan	  med	  glädje,	  lust	  och	  viljan	  att	  lära	  sig.	  Skolan	  ska	  vara	  
en	  plats	  där	  barn	  och	  unga	  växer	  som	  människor.	  Elever	  med	  god	  självkänsla	  har	  lättare	  
att	  nå	  goda	  resultat.	  Alla	  elever	  ska	  lära	  och	  utvecklas	  utifrån	  sina	  egna	  förutsättningar	  
och	  ges	  det	  stöd	  de	  behöver.	  Lärarna	  ska	  ges	  utrymme	  att	  skapa	  god	  kvalitet	  i 
undervisningen	  och	  erkännas	  som	  de	  experter	  de	  är. Både	  kommunala	  och	  fristående	  
skolor	  med	  olika	  inriktningar	  behövs.	  Elever,	  föräldrar	  och	  personal	  ska	  ha	  inflytande	  
över	  sin	  skola.	  Kritiskt	  tänkande	  ska	  uppmuntras	  och	  engagemang	  premieras.	  
Informationsinhämtning	  via	  Internet	  ställer	  högre	  krav	  på	  kritiskt	  tänkande	  än	  
”traditionella”	  läroböcker.	  Kommunens	  skolor	  ska	  ha	  ett	  aktivt	  demokratiarbete	  samt	  
undervisa	  i	  livskunskap,	  exempelvis	  konstruktiva	  sätt	  att	  lösa	  konflikter	  och	  hantera	  
känslor.	  Arbetet	  mot	  mobbning	  är	  en	  ledarskapsfråga.	  Alla	  vuxna	  i	  skolan	  har	  ansvar	  att	  
ingripa	  mot	  mobbning.	  Alla	  elever	  ska	  ha	  tillgång	  till	  kurator,	  psykolog,	  sjuksköterska	  
samt	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare	  när	  de	  behöver	  det.	  Barn	  och	  elever	  med	  specialbehov	  
måste	  få	  de	  resurser	  de	  behöver.	  Barn	  med	  särskilda	  behov	  ska	  prioriteras	  både	  under	  
och	  efter	  skoltid.	  Barnens	  fria	  tid	  är	  viktig.	  Håbo	  behöver	  mer	  personal	  och	  ett	  mer	  
pedagogiskt	  innehåll	  på	  fritids.	  Kvalitet	  ska	  känneteckna	  Håbos	  skolor.	  ”Vår	  vision	  är	  att	  
Håbo	  som	  är	  en	  av	  Sveriges	  barnrikaste	  kommuner,	  också	  ska	  ha	  landets	  bästa	  skolor.	  	  
Vår	  idé	  är	  att	  kommunens	  ”Skolutvecklingsråd”	  med	  representanter	  från	  berörda	  parter	  
utvecklas.”	  	  
	  

	  

	  
	  
Vi	  vill:	  

• utveckla	  den	  kommunala	  skolan	  så	  den	  blir	  konkurrenskraftig	  bl	  a	  genom	  att	  
skolutvecklingsrådet	  och	  skollyftet	  utvecklas	  i	  kommunen	  

• motverka	  rasism	  i	  skolan	  genom	  bearbetning	  av	  attityder	  och	  värderingar	  samt	  
konflikthantering	  

• servera	  ekologisk,	  god	  och	  näringsriktig	  mat	  i	  skolan	  och	  förskolan	  
• ge	  musikskolan	  ökade	  resurser	  

	   	   	  
Vård	  och	  äldreomsorg,	  social	  rättvisa	  och	  socialt	  skyddsnät	  
 

Alla	  har	  samma	  rätt	  till	  en	  grundläggande	  social	  och	  materiell	  trygghet	  oavsett	  ålder,	  
kön,	  hudfärg,	  funktionshinder	  eller	  etnisk	  bakgrund.	  Kommunen	  har	  därför	  ett	  extra	  
ansvar	  att	  ge	  stöd	  åt	  dem	  som	  har	  svårt	  att	  hävda	  sin	  rätt.	  En	  god	  samhällsutveckling	  
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förutsätter	  trygga	  människor	  som	  vågar	  satsa	  och	  skapa.	  Samhället	  ska	  överbrygga	  
ekonomiska	  klyftor	  och	  erbjuda	  utbildning	  som	  ger	  alla	  möjlighet	  att	  delta	  i	  demokratin	  
och	  att	  få	  ett	  meningsfullt	  arbete.	  	  Alla	  ska	  kunna	  delta	  efter	  egna	  förutsättningar	  i	  
samhället.	  Anhörigvårdare	  måste	  få	  stöd	  och	  möjlighet	  till	  avlastning.	  Kommunens	  
förebyggande	  arbete	  mot	  droger	  ska	  utvecklas.	  Tendensen	  till	  ökat	  drogmissbruk	  är	  
alarmerande.	  Håbo	  polarnas	  arbete	  och	  ungdomsdemokratin	  samt	  hälsoäventyret	  ska	  
prioriteras.	  Äldreomsorgen	  ska	  inriktas	  på	  att	  möta	  de	  äldres	  egna	  önskemål	  och	  behov.	  
Olika	  vårdalternativ	  ska	  erbjudas.	  Den	  som	  väljer	  att	  bo	  kvar	  i	  sitt	  hem	  ska	  få	  den	  hjälp	  
som	  behövs.	  Kommunen	  ska	  tillhandahålla	  ekologiska,	  närproducerade	  och	  
näringsriktiga	  måltider.	  Att	  äldre	  i	  Sverige	  fortfarande	  drabbas	  av	  näringsbrist	  är	  inte	  
acceptabelt.	  Det	  är	  viktigt	  att	  verka	  för	  försök	  med	  sänkt	  arbetstid,	  fler	  män	  i	  omsorgen	  
och	  ökad	  rekrytering	  till	  vård-‐	  och	  omsorgsutbildningarna.	  Alla	  som	  jobbar	  inom	  vård-‐	  
och	  omsorg	  ska	  ha	  rätt	  att	  arbeta	  heltid.	  Arbetet	  med	  våra	  äldre	  måste	  uppvärderas.	  	  
	  

Vi	  vill:	  
• Att	  alla	  medborgare	  i	  kommunen	  ska	  garanteras	  en	  skälig	  levnadsnivå.	  
• Att	  anpassningen	  av	  offentliga	  miljöer,	  kollektivtrafiken,	  gång-‐	  och	  cykelvägar	  

och	  promenadstråk	  i	  kommunen	  utvecklas	  vidare	  
• Skärpa	  arbetet	  mot	  droger.	  Nyrekrytering	  av	  missbrukare	  ska	  stoppas.	  	  
• Att	  Bålstapolarnas	  arbete	  och	  ungdomsdemokrati	  samt	  hälsoäventyret	  i	  kommunen	  

prioriteras	  
• Att	  alla	  äldre	  som	  bor	  i	  vårdboende	  ska	  få	  komma	  ut	  minst	  en	  gång	  per	  dag	  
• Att	  alla	  äldre	  ska	  få	  färsk,	  näringsriktig,	  närproducerad	  och	  ekologisk	  mat	  	  
• Att	  villkoren	  och	  statusen	  för	  dem	  som	  arbetar	  i	  omsorgen	  förbättras	  
• Alla	  som	  jobbar	  inom	  vård-‐	  och	  omsorg	  ska	  ha	  rätt	  att	  arbeta	  heltid.	  

	  

	  
	  
	  
Bygga	  och	  bo	  i	  Håbo	  -‐	  Ett	  växande	  Håbo	  
I	  takt	  med	  att	  Håbo	  växer	  behövs	  fler	  bostäder.	  Samtidigt	  ska	  kommunens	  goda	  livsmiljö	  
–	  grönområden,	  närhet	  till	  vatten	  och	  fina	  kulturmiljöer	  –	  finnas	  kvar.	  Kommunen	  ska	  
byggas	  tätt,	  yteffektivt,	  kollektivtrafiknära	  och	  med	  fler	  bostäder,	  inte	  minst	  för	  unga	  och	  
studenter.	  Kommunen	  ska	  vara	  blandad	  med	  en	  rimlig	  fördelning	  mellan	  bostäder	  och	  
kontor,	  hyresrätter	  och	  bostadsrätter	  och	  villor.	  
Håbo	  måste	  ha	  en	  övergripande,	  långsiktig	  och	  hållbar	  plan	  för	  allt	  bostadsbyggande.	  
Kommunen	  ska	  byggas	  utifrån	  en	  övergripande	  plan	  för	  varje	  område	  och	  med	  goda	  
möjligheter	  för	  allmänheten	  att	  påverka.	  Värdefulla	  grönområden	  och	  kulturhistoriska	  
värden	  ska	  bevaras	  och	  närheten	  till	  kollektivtrafik	  ska	  garanteras.	  	  
	  

Byggandet	  av	  den	  barnvänliga	  kommunen	  
Barnets	  bästa	  ska	  vara	  utgångspunkten	  för	  alla	  planer	  och	  allt	  byggande	  i	  Håbo.	  Deras	  
unika	  perspektiv	  är	  värdefullt	  att	  ta	  tillvara	  för	  att	  skapa	  ett	  barnvänligt	  samhälle.	  Barns	  
behov,	  vilja,	  åsikter	  och	  upplevelser	  ska	  värderas	  lika	  högt	  som	  vuxnas.	  I	  samband	  med	  
att	  kommunen	  utvecklas	  och	  nya	  områden	  byggs	  ska	  barnens	  behov	  av	  närhet	  till	  
grönområden,	  lek	  och	  idrott	  tydligt	  respekteras.	  Barnfamiljer	  och	  ungdomar	  ska	  enkelt	  
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kunna	  röra	  sig	  fritt	  och	  tryggt	  till	  fots	  eller	  på	  cykel	  i	  hela	  kommunen.	  Skogsområden	  i	  
närhet	  till	  förskolor	  och	  skolor	  är	  oersättliga	  platser	  för	  lek,	  äventyr,	  pedagogisk	  
verksamhet	  och	  naturstudier.	  Kommunen	  ska	  öka	  barnens	  säkerhet	  i	  trafiken	  genom	  
säkra	  gång-‐	  och	  cykelvägar,	  fler	  övergångsställen	  och	  bättre	  belysning	  på	  skolvägarna.	  	  
Vi	  vill	  ha	  ett	  klimatsmart	  Håbo	  med	  lättillgängliga	  rekreationsområden,	  säkra	  gång-‐	  och	  
cykelvägar,	  förnybar	  energi,	  giftfri-‐	  och	  näringsriktig	  mat	  i	  offentliga	  kök,	  giftfritt	  
dricksvatten,	  fördubblad	  kollektivtrafik	  och	  energieffektiva	  bostäder.	  Satsningar	  som	  
dessutom	  ger	  nya	  gröna	  jobb.	  
Håbo	  kommun	  äger	  stora	  naturvärden.	  Mälaren	  är	  kanske	  kommunens	  största	  tillgång.	  
De	  orörda	  Mälarstränderna,	  naturreservaten	  och	  rekreationsområdena	  i	  Bålsta	  tätort	  
måste	  bevaras.	  Strandskyddet	  ska	  ligga	  fast.	  Samhällsplaneringen	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  en	  
livsstil	  baserad	  på	  närhetsprincipen.	  Att	  leva,	  arbeta	  och	  uträtta	  dagliga	  ärenden	  i	  det	  
lokala	  området	  ska	  vara	  en	  möjlighet!	  Alla	  nya	  översiktsplaner	  bör	  innehålla	  riktlinjer	  
för	  infrastruktur	  gällande	  transporter,	  kommunal	  service	  och	  närhet	  till	  affärer.	  
	  Vi	  vill	  se	  en	  storsatsning	  på	  kollektivtrafik	  genom	  införandet	  av	  15-‐minuters	  trafik,	  
samt	  säkra	  gång-‐	  och	  cykelvägar	  i	  kommunen!	  Vi	  bör	  undvika	  långa	  transporter	  av	  
livsmedel	  och	  i	  stället	  uppmuntra	  jordbruk	  i	  närområdet	  och	  satsa	  på	  närproducerad	  
mat.	  Vid	  produktion	  av	  nya	  bostäder	  bör	  ej	  jordbruksmark	  bebyggas.	  En	  ensidig	  
satsning	  på	  produktion	  av	  lyxbostäder	  gynnar	  inte	  det	  stora	  flertalet	  i	  vår	  kommun.	  Vi	  
vill	  uppmuntra	  byggnation	  av	  enklare	  och	  billigare	  bostäder.	  Vi	  vill	  också	  uppmuntra	  
användande	  av	  passiv	  husteknik,	  d.v.s.	  hus	  som	  kräver	  minimal	  energitillförsel	  och	  
uppvärmning	  samt	  energieffektiva	  hus	  enligt	  nära	  nollprincipen.	  	  
Miljöpartiet	  anser	  att	  Håbohus	  AB	  som	  kommunägt	  bostadsbolag	  ska	  ta	  ett	  tydligt	  
socialt	  ansvar	  för	  bostadsförsörjningen,	  både	  vad	  gäller	  prissättning	  och	  
tillhandahållande	  av	  lägenheter.	  
 

Vi	  vill:	  
• Utveckla	  och	  förtäta	  Bålsta	  centrum	  och	  tätort	  på	  gående	  och	  cyklisters	  villkor	  	  	  
• Slå	  vakt	  om	  strandskyddet	  
• Skapa	  strandnära	  promenad-‐	  och	  cykelstråk	  utmed	  Mälaren	  
• Skapa	  och	  komplettera	  promenad-‐	  och	  cykelstråk	  utmed	  alla	  vägar	  i	  kommunen	  
• Att	  kommunen	  underhåller	  gång-‐	  och	  cykelbanor	  löpande	  och	  tar	  fram	  cykel-‐	  och	  

gångkarta	  för	  Håbobor	  och	  turister	  
• Ta	  fram	  cykelplan	  och	  cykelstrategi	  för	  Håbo	  kommun	  
• Att	  kommunen	  satsar	  på	  enkla	  och	  billiga	  och	  energisnåla	  bostäder	  
• Bevara	  våra	  gamla	  kulturbygder	  
• Ej	  bygga	  på	  jordbruksmark!	  
• Uppmuntra	  utveckling	  av	  jordbruk	  och	  närproducerad	  mat	  
• Gör	  Åsen	  till	  ett	  kommunalt	  naturreservat!	  
• Ej	  tillåta	  nyetablering	  av	  störande	  industri	  nära	  bostadsområden,	  dagis	  och	  skola	  
	  

Håbo	  i	  världen	  -‐	  världen	  i	  Håbo	  
Vi	  lever	  i	  ett	  mycket	  rikt	  hörn	  av	  världen.	  Vårt	  ansvar	  för	  medmänniskor	  på	  andra	  sidan	  
jordklotet	  stannar	  inte	  vid	  det	  statliga	  biståndet.	  Solidaritet	  med	  världens	  alla	  
människor	  innebär	  att	  vi	  måste	  minska	  och	  effektivisera	  vår	  förbrukning	  av	  material	  och	  
energi	  så	  att	  jordens	  resurser	  räcker	  till	  alla.	  Vi	  bör	  också	  se	  över	  orättvisa	  handelsregler	  
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och	  andra	  systemfel	  som	  missgynnar	  tredje	  världen.	  Vi	  måste	  vara	  beredda	  på	  att	  hjälpa	  
människor	  som	  är	  på	  flykt	  från	  sina	  hemländer	  och	  söker	  skydd	  i	  Sverige	  och	  vi	  måste	  
motarbeta	  främlingsrädsla	  och	  rasism	  bland	  våra	  egna	  kommuninvånare.	  Då	  det	  under	  
de	  senaste	  åren	  kommit	  allt	  fler	  invandrare	  och	  flyktingar	  till	  vår	  kommun,	  bör	  
kommunen	  se	  över	  situationen	  och	  upprätta	  ett	  program	  för	  integration.	  Vi	  bör	  ställa	  
oss	  frågan:	  ”Hur	  ska	  integration	  befrämjas	  i	  vår	  kommun?”	  och	  ”Vad	  fungerar	  bra	  och	  
vad	  kan	  förbättras	  för	  våra	  nya	  svenskar	  som	  bor	  i	  Håbo?”	  
	  

Vi	  vill:	  
• Att	  Håbo	  kommun	  vidareutvecklar	  medborgardialogen	  med	  våra	  invandrare	  och	  

flyktingar	  t	  ex	  en	  hearing	  på	  temat	  ”integration”	  med	  politiker,	  tjänstemän	  och	  
kommuninvånare	  

• Att	  Håbo	  kommun	  stöder	  föreningsverksamhet	  som	  befrämjar	  integration,	  t	  ex	  HIKF,	  
Håbo	  internationella	  kvinnoförening	  

• Att	  kommunen	  stöder	  verksamhet	  som	  involverar	  både	  svenskar	  och	  invandrare,	  
alltså	  integration,	  inte	  segregation	  och	  isolering.	  	  

	  	  	  	  	  	  Vi	  ser	  en	  utvecklingspotential	  i	  att	  ta	  vara	  på	  varandras	  kulturer.	  	  
• Att	  de	  kulturella	  värderingar	  som	  står	  i	  motsats	  till	  svenska	  värderingar	  kring	  

jämlikhet,	  jämställdhet	  och	  feminism	  och	  som	  strider	  mot	  svensk	  lag	  ska	  motverkas	  
och	  beivras!	  

• Att	  Håbo	  kommun	  tar	  emot	  flyktingar	  på	  ett	  värdigt	  sätt	  
• Att	  SFI-‐undervisning	  kombineras	  med	  praktikplatser	  i	  samarbete	  med	  

Arbetsförmedlingen	  och	  kommunen	  
• Att	  ett	  faddersystem	  införs	  i	  syfte	  att	  integrera	  nya	  svenskar	  i	  kommunen	  
 
Miljö	  och	  natur,	  ekologisk	  insikt,	  klimat	  och	  avfall	  	  
	  

Ekologisk	  insikt	  
Människan	  är	  en	  sårbar	  del	  av	  ett	  känsligt	  ekologiskt	  system	  där	  allt	  hänger	  samman.	  
Försiktighetsprincipen	  innebär	  att	  vi	  måste	  hantera	  naturen	  med	  stor	  varsamhet	  och	  
vara	  ödmjuka	  inför	  vår	  begränsade	  kunskap	  om	  alla	  dess	  samband.	  	  Vi	  människor	  måste	  
ta	  ansvar	  för	  att	  förvalta	  jordens	  resurser	  i	  balans	  med	  naturen	  så	  att	  den	  biologiska	  
mångfalden	  bevaras.	  Vi	  anser	  att	  allt	  liv	  har	  ett	  värde	  i	  sig,	  oberoende	  av	  dess	  nytta	  för	  
människan.	  När	  människan	  håller	  sig	  inom	  de	  ramar	  naturen	  ger	  finns	  grunden	  för	  goda	  
livsförutsättningar	  och	  en	  hållbar	  välfärd.	  
	  

Den	  ekologiska	  och	  hälsosamma	  kommunen	  
Håbo	  har	  en	  fantastisk	  natur	  som	  vi	  måste	  vara	  rädda	  om.	  Det	  är	  en	  förmån	  att	  bo	  och	  
leva	  i	  en	  kommun	  med	  mycket	  grönska	  och	  vatten.	  Naturen	  ger	  livskvalitet	  och	  är	  bra	  
för	  människors	  hälsa.	  
Kommunens	  natur	  ska	  tas	  tillvara	  och	  utvecklas,	  både	  för	  dagens	  och	  morgondagens	  håbobor.	  
Alla	  håbobor	  ska	  ha	  nära	  till	  park	  eller	  grönområde	  och	  tillgång	  till	  kommunens	  stränder.	  Håbo	  
ska	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  ha	  rent	  och	  giftfri	  dricksvatten,	  ren	  luft	  och	  skyddade	  strandområden	  
även	  i	  framtiden.	  Miljömålen	  måste	  vara	  mycket	  ambitiösa	  och	  baseras	  på	  de	  nationella	  och	  
regionala	  miljömålen.	  Kommunen	  ska	  ha	  som	  mål	  att	  kontinuerligt	  minska	  sitt	  ekologiska	  
fotavtryck	  per	  håbobo	  och	  ha	  hög	  beredskap	  för	  klimatförändringar	  
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Naturen	  i	  kommunen	  
Att	  vistas	  i	  naturen	  ger	  välbefinnande	  och	  god	  hälsa.	  Kommunen	  ska	  driva	  en	  aktiv	  
friluftspolitik	  så	  att	  fler	  människor	  kommer	  ut	  i	  naturen.	  En	  rik	  biologisk	  mångfald	  i	  
Håbo	  är	  av	  central	  betydelse.	  Ekosystemen	  i	  kommunens	  natur	  ger	  mervärden	  som	  ska	  
värderas	  i	  översiktsplaneringen.	  Håbo	  ska	  vara	  ledande	  i	  arbetet	  med	  att	  
uppmärksamma	  och	  förvalta	  skogsområden	  i	  närmiljö.	  Naturreservaten	  ska	  skötas	  och	  
utvecklas	  så	  att	  de	  är	  attraktiva	  för	  kommunens	  invånare.	  Naturvårdsplaner	  ska	  tas	  
fram	  för	  att	  samordna	  och	  säkra	  skötseln	  av	  kommunens	  grönområden.	  	  
Nya	  naturreservat	  så	  som	  på	  Åsen	  ska	  inrättas.	  Viktiga	  spridningsvägar	  för	  växter	  och	  
djur	  ska	  också	  stärkas.	  Buller	  ska	  förhindras	  att	  uppkomma	  och	  systematiskt	  minskas	  i	  
kommunen	  i	  enlighet	  med	  EU:s	  direktiv	  och	  nationella	  rekommendationer.	  Bevarande	  
av	  tysta	  områden	  i	  naturreservat	  och	  andra	  naturområden	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
kommunens	  folkhälsoarbete.	  	  
 

Ren	  luft	  och	  rent	  vatten	  
Kommunens	  grönområden	  har	  en	  naturlig	  roll	  som	  luft-‐	  och	  vattenrenare.	  Arbetet	  med	  
att	  skydda	  Håbos	  vatten	  måste	  utvecklas.	  Den	  ekologiska	  statusen	  i	  sjöar	  och	  vattendrag	  
ska	  förbättras.	  Översiktsplaneringen	  påverkar	  vattenkvaliteten	  i	  Mälaren,	  d.v.s.	  vårt	  
dricksvatten.	  	  
Det	  vatten	  som	  hamnar	  på	  gator	  och	  torg	  måste	  renas	  innan	  det	  når	  Mälaren.	  Detta	  bör	  i	  
större	  utsträckning	  ske	  i	  lokalt	  anlagda	  våtmarker	  och	  synliggjorda	  vattendrag.	  
Dessutom	  innebär klimatförändringarna	  att	  vattenkvaliteten	  riskerar	  att	  försämras.	  En	  
beredskap	  för	  klimatförändringar	  måste	  byggas	  upp.	  Det	  handlar	  exempelvis	  om	  att	  
bygga	  i	  områden	  utan	  risk	  för	  framtida	  översvämningar	  samt	  att	  behålla	  strandnära	  
grönområden	  så	  att	  de	  kan	  vara	  buffert	  för	  höga	  vattenflöden.   	  
 

Vetenskapen	  har	  lärt	  oss	  att	  ingenting	  försvinner	  och	  allt	  sprider	  sig.	  Det	  vi	  idag	  släpper	  
ut	  i	  vår	  jord	  och	  vattendrag	  får	  vi	  tillbaka	  på	  vårt	  matbord.	  Arbetet	  med	  de	  lokala	  
miljömålen	  måste	  prioriteras	  och	  kommunen	  måste	  skaffa	  sig	  en	  god	  ekologisk	  
kompetens.	  Ett	  grundläggande	  krav	  i	  miljöarbetet	  är	  att	  lagstiftningen	  och	  dess	  
bestämmelser	  följs	  av	  alla	  i	  kommunen.	  	  	  
Insamling	  av	  matavfall	  är	  införd	  i	  kommunen.	  Återanvändning	  och	  materialåtervinning	  
ska	  prioriteras	  framför	  avfallsförbränning.	  Deponi	  ska	  så	  långt	  det	  är	  möjligt	  undvikas.	  
Möjligheten	  att	  producera	  biogas	  av	  organiskt	  avfall	  i	  kommunen	  ska	  undersökas.	  Vår	  
viktigaste	  lokala	  miljöfråga	  är	  vårt	  vatten.	  Inga	  rester	  av	  bekämpningsmedel	  ska	  få	  
finnas	  i	  vårt	  dricksvatten.	  Vattenskyddsområdena	  och	  större	  vattentäkter	  ska	  därför	  
avlysas	  från	  all	  form	  av	  kemisk	  bekämpning.	  Kommunen	  måste	  upprätta	  en	  konkret	  
handlingsplan	  för	  hur	  övergödning	  och	  igenväxning	  ska	  bekämpas.	  Kommunens	  stora	  
naturvärden	  ska	  bevaras	  och	  utvecklas.	  Skyddet	  av	  våra	  naturmiljöer,	  naturreservat	  och	  
strandområden	  ska	  förstärkas.	  Ett	  kommunalt	  naturreservat	  på	  området	  mellan	  
Österkvarn	  och	  Hummeldals	  öster	  om	  Idealbyn	  i	  Skokloster	  inrättas!	  	  	  En	  viktig	  kraft	  
inom	  naturvården	  är	  att	  kommuninnevånarna	  har	  kunskap	  om	  de	  lokala	  naturvärdena.	  
Detta	  är	  en	  förutsättning	  för	  framgångsrik	  naturvård.	  Upplandsstiftelsen	  är	  här	  en	  viktig	  
aktör.	  Kommunen	  ska	  verka	  för	  att	  tillräckliga	  resurser	  tillförs	  stiftelsen.	  
	  

Avfall	  är	  en	  resurs	  
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Håbos	  avfallshanering	  behöver	  klimatanpassas.	  Att	  hushålla	  med	  resurser	  är	  nödvändigt	  
för	  en	  hållbar	  utveckling.	  Matavfallet	  i	  kommunen	  är	  en	  värdefull	  resurs	  som	  behöver	  
användas	  i	  produktion	  av	  biogas.	  Biogas	  tillhör	  de	  minst	  miljöpåverkande	  
fordonsbränslena.	  Det	  råder	  stor	  brist	  på	  biogas	  i	  hela	  Uppsalaregionen	  och	  lagen	  kräver	  
att	  kommunen	  ska	  samla	  in	  betydligt	  mer	  matavfall.	  Miljöpartiets	  mål	  är	  att	  år	  2015	  ska	  
Håbo	  samla	  in	  100	  procent	  av	  kommunens	  matavfall	  från	  storkök,	  restauranger	  och	  
hushåll.	  Förutsättningen	  för	  Håbo	  att	  investera	  i	  biogasproduktion	  ska	  utredas	  snarast.	  
Återanvändning	  av	  saker	  och	  material	  måste	  öka.	  Secondhand,	  loppmarknader	  och	  
privat	  näthandel	  har	  en	  viktig	  roll	  för	  att	  främja	  återbruk	  av	  kläder,	  möbler	  och	  prylar.	  
Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  lämna	  sina	  sopor	  källsorterade	  till	  materialåtervinning	  och	  
kommunen	  ska	  verka	  för	  en	  fastighetsnära	  insamling.	  För	  att	  möjliggöra	  ökad	  
återvinning	  måste	  den	  mängd	  osorterade	  sopor	  som	  håboborna	  lämnar	  till	  förbränning	  
minska.	  
	  

Vi	  vill:	  
• Att	  all	  samhällsplanering	  sker	  utifrån	  ekologiska	  hållbara	  värderingar	  
• Inrätta	  ett	  kommunalt	  naturreservat	  på	  Åsen!	  
• Inrätta	  ett	  kommunalt	  naturreservat	  på	  området	  mellan	  Österkvarn	  och	  Hummeldals	  

öster	  om	  Idealbyn	  i	  Skokloster!	  	  
• Att	  de	  lokala	  miljömålen	  utarbetas	  och	  prioriteras	  	  
• Skydda	  vårt	  dricksvatten.	  Inga	  bekämpningsmedel	  i	  vårt	  viktigaste	  livsmedel!	  
• Ta	  hand	  om	  vårt	  dagvatten,	  skapa	  trivsamma	  dammar	  som	  renar	  dagvattnet	  innan	  

det	  rinner	  ner	  i	  Mälaren	  
• Strandskyddet	  respekteras,	  sårbarhetsutredningens	  rekommendationer	  om	  lägsta	  

markhöjd	  beaktas!	  	  
• Upprätta	  en	  handlingsplan	  för	  att	  rena	  kommunens	  badplatser	  	  
• Prioritera	  kommunens	  bidrag	  till	  Upplandsstiftelsen	  
	  

Energi	  och	  transporter,	  förnyelsebar	  energi	  
	  

Klimatkommunen	  
Håbo	  ska	  vara	  en	  föregångskommun	  i	  klimat-‐	  och	  energifrågor.	  Engagemang,	  
nytänkande	  och	  en	  bredd	  av	  konkreta	  åtgärder	  ska	  minska	  klimatutsläppen	  från	  trafik,	  
uppvärmning	  och	  konsumtion	  samtidigt	  som	  vår	  kommun	  utvecklas	  och	  nya	  jobb	  
skapas.	  Klimatproblemen	  är	  en	  av	  mänsklighetens	  största	  utmaningar.	  I	  omställningen	  
av	  vår	  kommun	  måste	  utsläppen	  från	  uppvärmning	  och	  trafik	  minska.	  Andelen	  förnybar	  
energi	  ska	  öka	  och	  kommunen	  ska	  bli	  bra	  på	  att	  framställa	  biogas	  av	  matavfall.	  
	  

Vår	  kommun	  tar	  klimatansvar	  ”Håbo	  fossilbränslefri	  i	  närtid”	  	  
Det	  finns	  goda	  möjligheter	  för	  Håbo	  och	  alla	  som	  bor	  här	  att	  ta	  ett	  stort	  klimatansvar.	  
Miljöpartiets	  mål	  är	  att	  utsläppen	  ska	  minska	  till	  max	  2,0	  ton	  koldioxidekvivalenter	  per	  
invånare	  och	  år	  till	  2020.	  Det	  kräver	  många	  framtidsinriktade	  beslut	  i	  kommunen	  och	  
medvetet	  agerande	  varje	  dag	  av	  alla	  Håbobo.	  Biltrafiken	  måste	  minska	  och	  fler	  måste	  
övergå	  till	  förnybara	  bränslen.	  Alla	  kommunens	  fordon	  och	  UL:s	  bussar	  ska	  använda	  
förnybara	  bränslen.	  Samtidigt	  är	  håbobornas	  klimatutsläpp	  betydligt	  större	  om	  man	  
räknar	  med	  alla	  utsläpp	  som	  vår	  konsumtion	  och	  våra	  resor	  leder	  till	  oavsett	  var	  i	  
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världen	  de	  sker.	  Det	  sätt	  vi	  lever	  på	  leder	  till	  utsläpp	  i	  alla	  världsdelar.	  Det	  gäller	  
exempelvis	  konsumtion	  av	  livsmedel	  och	  andra	  varor	  producerade	  i	  andra	  länder	  samt	  
långväga	  flygresor.	  	  
	  

Håbo	  ska	  2030	  vara	  helt	  fritt	  från	  fossila	  bränslen	  i	  transporter	  och	  
energianvändning.	  
Användning	  av	  olja	  för	  uppvärmning	  i	  Håbos	  byggnader	  ha	  ersatts	  med	  förnybara	  
bränslen	  och	  fjärrvärme.	  Biltrafiken	  måste	  minska	  och	  fler	  resor	  göras	  med	  
kollektivtrafik.	  Nya	  fordon	  ska	  vara	  energieffektiva	  och	  drivas	  med	  förnybara	  bränslen	  
som	  Bra	  Miljöval-‐el	  eller	  biogas.	  Fjärrvärme	  är	  bra	  och	  ska	  byggas	  ut.	  Håbo	  ska	  vara	  en	  
förebild	  när	  det	  gäller	  att	  använda	  energin	  mer	  effektivt	  i	  bostäder,	  kontor,	  idrottshallar	  
och	  andra	  lokaler.	  Det	  går	  att	  minska	  den	  energi	  som	  används	  i	  de	  byggnader	  som	  finns	  
idag.	  Håbo	  har	  stor	  potential	  att	  satsa	  på	  solenergi	  och	  vindkraft.	  När	  det	  byggs	  i	  Håbo	  
ska	  kommunen	  kräva	  förnybar	  energi	  som	  standard.	  Nya	  lösningar,	  som	  sol-‐	  och	  
vindkraft,	  ger	  energi	  som	  kan	  skapa	  ett	  överskott	  som	  säljs	  till	  elnäten.	  Användandet	  av	  
solceller	  minskar	  utsläppen	  av	  koldioxid.	  Kommunen	  ska	  ta	  fram	  en	  plan	  och	  informera	  
håboborna	  om	  möjligheterna	  att	  bidra	  till	  mer	  solenergi.	  De	  flesta	  tak	  på	  de	  hus	  som	  ägs	  
av	  kommunen	  är	  lämpliga	  för	  solceller.	  I	  Håbo	  finns	  plats	  för	  fler	  vindkraftverk,	  och	  
mindre	  vindkraftverk	  kan	  sättas	  upp	  på	  tak.	  Kommunen	  ska	  bilda	  energibolag	  för	  
förnybar	  energi	  som	  sol,	  vind	  mm.	  
Resande	  i	  den	  gröna	  kommunen	  
Resandet	  inom	  Håbo	  ska	  vara	  effektivt	  och	  klimatsmart.	  Kollektivtrafik,	  cykel	  och	  gång	  
är	  de	  självklara	  förstahandsvalen.	  När	  fler	  reser	  kollektivt	  blir	  det	  mindre	  trängsel	  på	  
våra	  vägar	  och	  gator.	  Mindre	  biltrafik	  minskar	  utsläppen	  av	  koldioxid	  och	  
luftföroreningar	  samtidigt	  som	  det	  blir	  mer	  plats	  för	  gående,	  cyklister	  och	  
kollektivtrafik.	  
Cyklar	  i	  den	  gröna	  kommunen	  
Håbo	  ska	  bli	  en	  bättre	  och	  säkrare	  cykelkommun.	  Det	  kräver	  en	  rad	  åtgärder	  och	  rejält	  
med	  resurser.	  Fler	  cykelbanor	  i	  ett	  sammanhängande	  nät	  behövs	  och	  bredare	  
cykelbanor	  där	  det	  är	  som	  mest	  trångt.	  Att	  ställa	  bilen	  och	  istället	  gå	  eller	  cykla	  är	  ett	  bra	  
val	  för	  hälsan	  och	  miljön.	  Håbo	  ska	  ta	  fram	  cykelplan	  och	  garantera	  säkerheten	  för	  
cyklister	  och	  gångtrafikanter.	  När	  antalet	  cyklar	  ökar	  behövs	  fler	  och	  bättre	  
cykelparkeringar,	  särskilt	  vid	  bushållplatser	  och	  vid	  pendeltågstationen	  i	  Bålsta	  
Centrum.	  Lånecyklar	  ska	  finnas	  på	  fler	  ställen	  i	  kommunen.	  Det	  ska	  gå	  att	  ta	  med	  cyklar	  
på	  all	  kollektivtrafik.	  Kommunen	  ska	  som	  arbetsgivare	  stimulera	  ökad	  cykling,	  
exempelvis	  genom	  att	  införa	  en	  cykelersättningspeng	  till	  kommunens	  anställda	  som	  
väljer	  att	  ta	  cykeln	  till	  jobbet	  och	  resa	  med	  cykeln	  i	  tjänsten.	  
	  

Bättre	  kollektivtrafik	  
Samhällsplanering	  och	  kollektivtrafik	  går	  hand	  i	  hand	  
Kollektivtrafiken	  är	  ett	  klimatsmart	  och	  säkert	  resande.	  Bostadsområden	  och	  
arbetsplatser	  ska	  lätt	  gå	  att	  nå	  med	  kollektivtrafik.	  Fler	  busslinjer	  och	  mindre	  bussar	  
som	  går	  ofta	  runt	  om	  i	  kommunen	  gör	  det	  attraktivt	  och	  enkelt	  att	  resa	  kollektivt.	  
Resande	  med	  buss	  och	  tåg	  ska	  vara	  bekväm,	  snabbt	  och	  smidigt,	  både	  in	  mot	  Bålsta	  
Centrum	  och	  på	  tvären	  mellan	  bostadsområden,	  knutpunkter	  och	  arbetsplatser.	  De	  nya	  
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tvärförbindelserna	  ska	  vara	  snabba	  och	  bekväma	  så	  att	  många	  väljer	  att	  resa	  kollektivt	  
istället	  för	  med	  bil.	  Kommunen	  ska	  vara	  pådrivande	  för	  att	  Uppsala	  läns	  landsting	  ska	  
satsa	  på	  mer	  kollektivtrafik	  och	  15-‐minuters	  trafik!	  
	  

Minskad	  bilism	  
Uppsala-‐	  och	  Stockholmslän	  växer	  och	  får	  allt	  fler	  invånare	  och	  det	  ställer	  nya	  krav	  på	  
hållbart	  resande.	  Bilismen	  måste	  minska	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  nå	  klimatmålen	  och	  för	  att	  
ge	  plats	  för	  mer	  yteffektiva	  och	  energisnåla	  transportsätt.	  Biltrafiken	  ger	  höga	  utsläpp	  av	  
koldioxid	  och	  luftföroreningar	  och	  skapar	  trängsel.	  Lösningen	  på	  trängsel	  och	  
trafikproblem	  är	  inte	  fler	  motorvägar.	  Parkeringar	  tar	  upp	  mycket	  stora	  ytor	  i	  Håbo.	  
Kommunen	  behöver	  effektivisera	  parkeringarna	  så	  att	  marken	  kan	  användas	  till	  
bostäder,	  bättre	  gatumiljö	  och	  framkomlighet	  för	  bussar,	  nyttotrafik	  och	  fordon	  för	  
funktionshindrade.	  De	  som	  använder	  bilparkering	  ska	  stå	  för	  parkeringskostnaderna	  så	  
att	  bilfria	  hushåll	  inte	  tvingas	  subventionera	  hushåll	  med	  bil.	  	  
Kommunen	  ska	  skapa	  fler	  säkra	  cykelparkeringar	  och	  säkerställa	  att	  det	  ordnas	  bra	  p-‐
platser	  för	  bilpoolsbilar	  som	  används	  av	  många	  hushåll.	  Genom	  bättre	  planering	  och	  
införande	  av	  omlastningscentraler	  kan	  antalet	  varutransporter	  minska.	  Håbo	  kommun	  
ska	  ställa	  tuffa	  miljökrav	  på	  transporter	  av	  de	  varor	  som	  köps	  in.	  
	  

Vi	  vill:	  
•	  	   Underlätta	  för	  etablering	  av	  miljöteknikföretag	  samt	  sociala	  företag	  i	  kommunen	  
•	   Att	  minst	  en	  biogastankstation	  öppnas	  i	  Håbo	  kommun	  
•	   Utöka	  kommunens	  förnybara	  energikällor	  i	  form	  av	  t.ex.	  sol-‐	  och	  vindkraft	  på	  	  	  
	  	   kommunala	  byggnader	  
•	   Införa	  15-‐minuters	  trafik	  för	  bussar	  och	  pendeltåg	  i	  kommunen	  	  
• Att	  Håbo	  kommun	  bildar	  ”Energibolag”	  för	  förnybar	  energi	  som	  till	  biogas,	  solceller	  

och	  vindkraft	  mm.	  
• Satsa	  på	  kollektivtrafiken!	  Fler	  linjer,	  mindre	  och	  bekväma	  bussar	  och	  tätare	  turer	  i	  

kommunen	  
• Avveckla	  användningen	  av	  fossila	  bränslen.	  
• Att	  kommunens	  parkeringsplatser	  kompletteras	  med	  laddningsställen	  (elstolpar)	  för	  

elbilar	  
• Öka	  stödet	  till	  de	  små	  landsbygdsvägarna	  	  
• Inte	  ge	  en	  enda	  krona	  till	  klimatfientliga	  investeringar	  i	  kommunen	  
• Att	  Håbo	  kommun	  blir	  medlem	  i	  ”Sveriges	  ekokommuner”	  	  
• Att	  Håbo	  kommun	  aktivt	  arbetar	  och	  tar	  fram	  handlingsplan	  för	  att	  bli	  

fossilbränslefri	  kommun	  i	  närtid	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
Kultur	  och	  fritid	  och	  folkhälsa	  
Vi	  är	  alla	  i	  grunden	  kulturella,	  kreativa	  och	  skapande	  människor.	  Oavsett	  ålder,	  
samhällsklass	  eller	  funktionshinder	  ska	  alla	  ha	  tillgång	  till	  kommunens	  kultur-‐	  och	  
fritidsanläggningar.	  Tillgången	  på	  litteratur,	  musik,	  film,	  konst,	  teater,	  dans,	  museer	  etc.	  
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är	  viktiga	  delar	  av	  ett	  demokratiskt	  samhälle.	  Biblioteken	  är	  den	  kulturverksamhet	  som	  
når	  flest	  människor.	  
Goda	  möjligheter	  till	  motion	  och	  friluftsliv	  ökar	  folkhälsan.	  Kommunen	  ska	  ha	  ett	  
sammanhållet	  och	  aktivt	  arbete	  för	  ökad	  folkhälsa.	  Folkhälsoperspektivet	  ska	  
genomsyra	  en	  rad	  olika	  områden,	  exempelvis	  miljö,	  demokratiskt	  inflytande,	  motion	  
samt	  åtgärder	  mot	  våld	  och	  missbruk.	  En	  bredd	  av	  möjligheter	  inom	  idrotten	  är	  viktigt	  
för	  att	  alla	  ska	  hitta	  en	  motionsform	  som	  passar.	  Det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  goda	  
förutsättningar	  för	  såväl	  etablerade	  idrotter	  med	  många	  utövare	  som	  för	  idrotter	  med	  
färre	  utövare,	  spontanidrott,	  motion	  och	  lek.	  Förutsättningar	  för	  motion	  och	  friluftsliv	  
ska	  finnas	  i	  alla	  delar	  av	  kommunen.	  Kommunen	  ska	  uppmuntra	  alla	  håbobo	  att	  röra	  på	  
sig	  och	  motionera	  i	  vardagen.	  Kommunen	  ska	  tillämpa	  lika	  villkor	  för	  flickor	  och	  pojkar,	  
män	  och	  kvinnor	  när	  det	  gäller	  investeringar	  och	  träningstider.	  Eftersom	  flickor	  idrottar	  
i	  mindre	  utsträckning	  än	  pojkar	  ska	  insatser	  som	  gör	  det	  mer	  attraktivt	  för	  flickor	  att	  
idrotta	  prioriteras.	  Kommunen	  ska	  lyfta	  fram	  idrott	  som	  pojkar	  och	  flickor	  kan	  bedriva	  
tillsammans,	  stimulera	  ”familjeidrotter”	  med	  generösa	  grupprabatter	  samt	  verka	  för	  att	  
fler	  idrottsanläggningar	  kan	  användas	  av	  idrottsintresserade	  utan	  att	  de	  behöver	  
engagera	  sig	  i	  en	  förening.	  	  Alla	  ska	  ges	  möjlighet	  att	  ägna	  sig	  åt	  idrott,	  oberoende	  av	  
familjens	  ekonomi	  eller	  vilken	  del	  av	  kommunen	  man	  bor.	  Idrottsrörelsen	  påverkar	  
särskilt	  barn	  och	  ungdomars	  värderingar	  och	  beteende.	  	  För	  att	  våra	  barn	  ska	  få	  
möjlighet	  till	  att	  tidigt	  upptäcka	  böckernas	  värld	  vill	  vi	  inrätta	  en	  
barnbibliotekarietjänst.	  För	  att	  få	  en	  inkörsport	  till	  Håbos	  olika	  kulturaktiviteter	  vill	  vi	  
att	  kommunen	  satsar	  på	  ett	  kulturhus,	  ett	  alla	  ”möjligheternas	  hus”.	  
Musikskolans	  verksamhet	  är	  viktig	  för	  våra	  barns	  utveckling.	  Inte	  bara	  
instrumentalmusik	  får	  rymmas	  i	  repertoaren,	  utan	  även	  sång	  och	  dans.	  Bredden	  på	  
verksamheten	  behöver	  förstärkas	  så	  att	  Musikskolan	  blir	  en	  Kulturskolan	  som	  rymmer	  
fler	  aktiviteter	  och	  inkluderar	  fler	  håbobor.	  Studieförbunden	  är	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  
det	  livslånga	  lärandet.	  	  
	  

Vi	  vill:	  
• Befrämja	  kulturell	  utveckling	  genom	  ökade	  anslag	  till	  såväl	  traditionella	  aktiviteter	  

som	  till	  nytänkande	  på	  det	  kulturella	  området	  
• Uppföra	  ett	  kulturhus	  för	  kommunens	  olika	  kulturaktiviteter,	  ”möjligheternas	  hus”	  
• Satsa	  på	  breddidrott,	  inte	  elitsatsningar	  
• Ge	  Musikskolan	  ökade	  resurser	  och	  statusen	  till	  kulturskola	  	  
• Utöka	  det	  kommunala	  föreningsstödet.	  
	  

	  
Näringsliv,	  entreprenörskap,	  jobb,	  turism	  
Näringsliv	  
Håbo	  kommun	  är	  unik	  ur	  flertalet	  perspektiv.	  Närheten	  till	  Stockholm	  gör	  att	  Håbo	  har	  
goda	  förutsättningar	  för	  småskaliga	  företag.	  Kommunen	  måste	  stödja	  de	  lokala	  
företagen	  med	  underlättnande	  förutsättningar.	  Exempel	  på	  det	  är	  att	  för	  företagen	  
minimera	  byråkratiska	  processer	  och	  skapa	  långsiktiga	  avtal	  för	  både	  kommunala	  och	  
privata	  aktörer.	  Nyetablering	  av	  miljöteknikföretag	  i	  kommunen	  ska	  självklart	  
underlättas	  och	  ges	  stöd.	  Exploateringsbar	  mark	  och	  möjlighet	  till	  centrala	  lokaler	  ska	  
finnas	  i	  kommunen.	  Näringslivet	  skall	  få	  möjlighet	  att	  växa	  centralt	  i	  kommunen.	  
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Utbildningssystemet	  ska	  anpassas	  till	  en	  bred	  arbetsmarknad.	  Mer	  praktik,	  möjlighet	  till	  
lärlingsplatser	  och	  samarbete	  med	  det	  lokala	  näringslivet	  är	  ett	  bra	  komplement	  till	  den	  
traditionella	  gymnasieutbildningen.	  Vuxenutbildningen	  är	  viktig	  både	  för	  den	  enskilde	  
och	  näringslivet.	  Länets	  stora	  näringslivsmotor	  är	  universiteten	  i	  	  
Uppsala.	  Kommunen	  behöver	  knyta	  fler	  kontakter	  med	  universiteten	  för	  att	  locka	  hit	  fler	  
högteknologiska	  företag.	  Våra	  konkurrensfördelar	  med	  billiga	  lokaler	  och	  närheten	  till	  
Uppsala,	  Stockholm	  och	  Arlanda	  måste	  marknadsföras	  tydligare.	  Kommunens	  egen	  
verksamhet	  kan	  vara	  en	  källa	  till	  ökat	  företagande.	  Kommunal	  verksamhet	  ska	  läggas	  ut	  
på	  entreprenad	  när	  det	  finns	  ett	  tydligt	  mervärde	  med	  en	  alternativ	  huvudman,	  antingen	  
det	  handlar	  om	  lägre	  pris	  eller	  högre	  kvalitet.	  Vård-‐	  och	  omsorgsverksamheter	  måste	  
kvalitetssäkras	  om	  de	  ska	  läggas	  ut	  på	  entreprenad.	  Kooperativa	  lösningar	  ska	  gynnas.	  
	  

Entreprenörskap	  och	  jobb	  i	  den	  gröna	  kommunen	  
Sällan	  har	  behovet	  av	  entreprenörer	  och	  företagare	  varit	  större	  än	  idag.	  I	  det	  moderna	  
Håbo	  behövs	  människor	  som	  vågar	  starta	  och	  driva	  företag.	  Entreprenörer	  och	  företag	  
måste	  ges	  bästa	  förutsättningar	  för	  att	  starta	  nya	  och	  utveckla	  befintliga	  verksamheter.	  
Den	  positiva	  förändringskraft	  som	  ligger	  i	  företagandet	  ska	  uppmuntras	  och	  gå	  hand	  i	  
hand	  med	  en	  långsiktigt	  hållbar	  tillväxt.	  
För	  att	  möta	  de	  utmaningar	  som	  Håbo	  och	  världen	  står	  inför	  måste	  kommunen	  stå	  för	  
nytänkande,	  agera	  kraftfullt	  och	  skapa	  förutsättningar	  för	  en	  grön	  omställning	  –	  fler	  
jobb,	  bättre	  välfärd	  och	  investeringar	  i	  miljöteknik.	  De	  små	  och	  medelstora	  företagen	  är	  
en	  viktig	  del	  av	  Håbos	  och	  Sveriges	  framtida	  ekonomiska	  utveckling.	  Det	  behövs	  
moderna	  idéer,	  mod	  och	  initiativkraft.	  Vägen	  till	  en	  positiv	  ekonomisk	  hållbar	  utveckling	  
måste	  följa	  en	  annorlunda	  bana	  med	  mer	  återvinning,	  lägre	  utsläpp	  och	  mindre	  slöseri	  
med	  våra	  gemensamma	  resurser.	  
	  

Framtidens	  företag	  
Miljöpartiet	  driver	  nationellt	  flera	  konkreta	  åtgärder	  för	  att	  ge	  fler	  möjlighet	  att	  starta	  
företag,	  utveckla	  affärsidéer	  och	  möta	  nya	  marknader.	  Åtgärder	  som	  kommer	  att	  
utveckla	  Håbos	  näringsliv.	  Kommunen	  ska	  vara	  pådrivande	  för	  att	  ett	  nytt	  stöd	  införs	  
och	  riktas	  till	  dem	  som	  har	  anställning	  men	  som	  vill	  ta	  steget	  att	  starta	  eller	  utveckla	  
företag.	  Stödet	  ska	  också	  riktas	  till	  anställda	  som	  vill	  höja	  sin	  kompetens	  genom	  studier.	  
Dessutom	  ska	  ekonomiska	  stöd	  riktas	  till	  forskning	  och	  utveckling	  för	  att	  öka	  
investeringarna	  i	  den	  kunskapsbaserade	  tillväxtindustrin.	  Det	  är	  viktigt	  att	  kommunen	  
samarbetar	  med	  högskolor	  och	  universitet	  i	  Uppsala	  och	  Stockholmsområdet	  för	  att	  
möjliggöra	  utveckling	  av	  miljöteknik	  och	  ekodesign.	  Företagen	  behöver	  goda	  
möjligheter	  att	  få	  tillgång	  till	  kapital.	  Den	  fond	  som	  regionen	  och	  staten	  har	  bildat	  ska	  
ges	  ökat	  riskkapital.	  Fonden	  ska	  särskilt	  prioritera	  innovativa	  små	  och	  medelstora	  
industri-‐	  och	  tjänsteföretag	  samt	  insatser	  som	  stärker	  näringslivets	  långsiktigt	  hållbara	  
tillväxt	  och	  konkurrenskraft.	  Håbo	  ska	  ha	  en	  ledande	  roll	  i	  utvecklingen	  av	  framtidens	  
lösningar	  inom	  förnyelsebar	  energi,	  energihushållning	  och	  annan	  miljöteknik.	  Många	  
aktörer	  inom	  miljöteknikområdet	  har	  stor	  potential	  att	  etablera	  sig	  även	  på	  den	  
internationella	  marknaden.	  Ett	  miljöteknikcentrum	  ska	  skapas,	  med	  målsättningen	  att	  
det	  ska	  bli	  attraktivt	  för	  många	  nuvarande	  och	  framtida	  viktiga	  aktörer	  inom	  miljöteknik	  
att	  lokalisera	  sig	  i	  Håbo.	  Håbo	  ska	  införa	  en	  lotsfunktion	  för	  företag	  som	  underlättar	  
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deras	  kontakt	  med	  kommunens	  olika	  verksamheter,	  exempelvis	  när	  det	  gäller	  olika	  
typer	  av	  tillstånd,	  stöd	  till	  verksamheten	  och	  sökandet	  efter	  lämpliga	  lokaler.	  
	  

Klimatomställning	  ger	  jobb	  
Förnybar	  energi,	  energieffektivisering	  och	  andra	  gröna	  lösningar	  är	  bland	  de	  snabbast	  
växande	  sektorerna	  idag.	  En	  energiomställning	  i	  Håbo	  skapar	  många	  nya	  jobb	  samtidigt	  
som	  det	  utvecklar	  nya	  företag	  och	  ny	  teknik.	  Håbo	  ska	  investera	  i	  fjärrvärme,	  solceller,	  
vindkraft,	  vatten,	  avlopp	  och	  avfallshantering.	  Sverige	  har	  ett	  internationellt	  känt	  
miljöarbete.	  Företag	  som	  arbetar	  med	  miljöteknik	  växer.	  Håbos	  näringsliv	  har	  goda	  
möjligheter	  att	  utveckla	  spjutspetskompetens	  inom	  miljöteknik	  och	  klimatområdet.	  
Satsningarna	  från	  kommunen	  ska	  fokusera	  på	  miljövänlig	  teknik,	  exempelvis	  teknik	  som	  
har	  stor	  potential	  att	  skapa	  utsläppsminskningar.	  	  
	  

En	  småföretagarvänlig	  kommun	  
Kommunens	  goda	  samarbete	  med	  näringslivet	  ska	  vidareutvecklas.	  Det	  allt	  viktigare	  
internationella	  kontaktskapandet	  ska	  prioriteras	  genom	  ett	  ökat	  samarbete	  inom 
Östersjöregionen	  och	  EU. Håbo	  ska	  skapa	  småföretagscentrum	  där	  företag	  och	  nya	  
affärsidéer	  kan	  utvecklas.	  Dessa	  ska	  erbjuda	  nätverkande,	  utbildning,	  rådgivning	  och	  
stöd	  samt	  bankgarantier	  eller	  mikrolån	  till	  de	  företagare	  som	  har	  svårt	  att	  säkra	  start-‐	  
eller	  riskkapital.	  Dessa	  centrum	  ska	  utveckla	  mångfalden	  i	  kommunens	  näringsliv	  
genom	  att	  särskilt	  prioritera	  entreprenörskap	  bland	  kvinnor	  och	  utrikes	  födda,	  
entreprenörer	  inom	  den	  sociala	  ekonomin	  samt	  företagande	  inom	  kreativa	  
verksamheter.	  Kommunen	  ska	  säkerställa	  att	  det	  finns	  lämpliga	  lokaler	  för	  små	  service-‐	  
och	  hantverksföretag	  i	  alla	  delar	  i	  kommunen	  och	  för	  tillverknings-‐	  och	  serviceföretag	  
inom	  alla	  branscher.	  Lokala	  kreativa	  näringar	  ska	  ges	  ökade	  möjligheter	  till	  exponering	  i	  
Bålsta	  Centrum.	  Fler	  små	  företag	  ska	  kunna	  konkurrera	  på	  lika	  villkor	  med	  större	  
företag	  i	  de	  upphandlingar	  som	  kommunen	  gör.	  En	  del	  företag,	  exempelvis	  restauranger,	  
behöver	  en	  rad	  olika	  tillstånd.	  För	  att	  stötta	  dessa	  verksamheter	  ska	  kommunen	  bättre	  
samordna	  handläggningen	  av	  dessa	  tillstånd.	  
	  

En	  kommun	  värd	  att	  besöka	  
Håbo	  ska	  utvecklas	  som	  besöksstad	  för	  turister	  från	  andra	  delar	  av	  landet	  och	  
internationella	  gäster.	  Här	  finns	  många	  unika,	  spännande	  sevärdheter	  och	  
naturreservat.	  Kommunen	  ska	  stödja	  dem	  som	  vill	  arrangera	  festivaler,	  konferenser	  och	  
liknande,	  samt	  satsa	  på	  en	  mångfald	  av	  kultur.	  
	  

	  
Vi	  vill:	  
• Gynna	  små	  och	  medelstora	  företag.	  Kommunen	  behöver	  ett	  mer	  mångsidigt	  

näringsliv.	  
• Öka	  kontakterna	  mellan	  skola	  och	  näringsliv.	  Mer	  praktik	  och	  lärlingsplatser	  kan	  ge	  

bättre	  kunskaper	  och	  möjlighet	  till	  jobb	  efter	  utbildningen.	  
• Knyta	  mer	  kontakter	  med	  universiteten	  i	  Uppsala	  och	  Stockholm	  samt	  KTH	  	  
• Ge	  möjlighet	  till	  företagande	  även	  inom	  områden	  som	  traditionellt	  varit	  förbehållna	  

den	  offentliga	  sektorn.	  
• Minimera	  byråkratiska	  processer	  och	  skapa	  långsiktiga	  avtal	  för	  både	  kommunala	  

och	  privata	  aktörer.	  
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• Prioritera	  Entreprenörskap	  i	  skolan.	  	  
• Prioritera	  och	  ge	  stöd	  till	  nyetablering	  av	  miljöteknikföretag	  i	  kommunen.	  
	  
	  	  Tillsammans	  skapar	  vi	  en	  modern,	  empatisk,	  miljövänlig,	  varm	  och	  

hållbar	  kommun!	  
	  
	  


