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Inledning 
Moderaterna, Bålsta Partiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna fick i valet 2006 mandat av 
väljarna i Håbo kommun att förbättra den gemensamma välfärd som kommunen ansvarar för. 
Vi känner att medborgarna har stora förväntningar på att ekonomin och framförallt skolan 
förbättras. Det råder ingen tvekan om att vi står inför stora utmaningar. Vi måste därför arbeta 
enträget och målmedvetet för att kommunmedborgarna ska ha fler alternativ inom den 
offentliga sektorn. Tydlig ekonomistyrning och alternativa driftsformer inom alla 
verksamhetsområden är grundförutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Vi är övertygade om att det behövs både förnyelse och mångfald för att kunna utveckla de 
kommunala verksamheterna så att invånarna känner förtroende för dem. Vårt arbete ska 
vägledas av fyra begrepp: hög kvalitet, valfrihet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. 
 
Detta bokslut är en lägesbeskrivning av det första året med en alliansledd kommun. 
 
 
Medborgarna i fokus 
Det är av största vikt att vi ser oss som en serviceorganisation åt medborgarna och för att 
kunna åstadkomma högsta servicenivå måste medborgarnas åsikter uppmärksammas. Vi inom 
Håboalliansen har därför: 
 

• Startat en medborgardialog där syftet är att, under informella samtal, ta tillvara ta idéer 
och förslag som kommer från alla invånare. 

• Initierat ett ungdomsråd då ungdomarnas åsikter är av största vikt för det fortsatta 
arbetet med att medborgarnas åsikter ska vara i fokus. 

• Inrättat en Kultur- och fritidsnämnd. Dessa frågor har tyvärr varit förbisedda under 
lång tid i kommunen. 

• Räddat sommarjobben åt våra ungdomar. Ungdomarna har idag svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och därför är det viktigt att få i en fot i arbetslivet. Ett arbete är en av 
grundförutsättningarna för en tryggad framtid. 

• Fokuserat på att medborgarna ska känna sig trygga i sin närmiljö. Vi har därför startat 
ett ungdomsprojekt som ska leda till mindre skadegörelse och meningsfull fritid för 
våra ungdomar. 

 
Ansvar för medborgarnas skattepengar 
Vi har sedan valet arbetat enträget och målmedvetet med att förtydliga ekonomistyrningen då  
Håbo kommun under alltför lång tid präglats av penningslöseri och dåligt ansvar för de 
centrala kommunala uppgifterna. Vi politiker måste ta ansvar för kommunens ekonomi både 
på kort och lång sikt. För att snarast möjligt uppnå effekt har vi sedan övertagandet: 
 

• Sänkt den totala kostnaden för politiker eftersom vi sitter i en ekonomisk situation där 
alla måste dra sitt strå till stacken. 

• Skapat en upphandlingsorganisation för att kunna säkerställa bästa möjliga kvalitet 
och kostnadseffektivitet inom hela kommunen. 

• Anställt en kommundirektör då kommunen under alltför lång tid saknat en för 
verksamheten ansvarig chef. 

• Beslutat om att hela budgetprocessen ska tidigareläggas. Detta är avgörande för att de 
olika förvaltningarna ska kunna planera sin verksamhet så bra som möjligt. 

 



Kvalitetssäkrad skola 
Skolan i Håbo har under flera år fått en hel del kritik. Kritiken tar ofta fasta på de pengar som 
verksamheten har eller ännu hellre inte har. Vi inom majoriteten är helt överens om att vi ska 
flytta fokus till att skolans viktigaste uppgift är elevernas kunskapsinhämtning. Vi har därför 
beslutat om att: 
 

• Genomföra en certifiering enligt Qualis-modellen av alla kommunala skolor det 
närmaste året. Futurum och Gransäter är de skolor som startat denna certifiering.  

• Göra lokaljusteringar i alla skolor för att en optimal undervisning ska kunna ske. 
 
 
Valfrihet 
Att kunna välja skola, barnomsorg, vårdgivare osv. torde vara lika självkart som att ha rätt att 
välja var man vill bo. Vi politiker måste skapa förutsättningar för att våra invånare ska kunna 
göra olika val utifrån vad som är bäst för en själv och sin omgivning. Vi kommer aktivt att 
arbeta för att de alternativa driftsformerna i kommunen ökar genom att: 
  

• Besluta om att införa utmaningsrätt av de kommunala verksamheterna. 
• Uppmuntra och möjliggöra för personal att ta över och/eller knoppa av delar av 

befintlig verksamhet.  
• Öppnat upp för friskolor att etablera sig i kommunen. 

 
 
Framtiden 
Vi har i budget 2008 enats om att vi kommer att ta ett gemensamt ansvar för kommunens 
ekonomi på kort och lång sikt. Därför kommer vi från och med 2008 års budget att stå fast vid 
ett förhöjt resultatkrav. Dessutom har vi att fördelat budgetramarna med ett procentuellt 
påslag samt riktade satsningar inom de områden där de enligt oss är mest nödvändiga. 
 
 
Avslutning 
Moderaterna, Bålsta Partiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna är fyra partier med 
gemensamma mål för invånarna i Håbo kommun. Vi ska ta ansvar för kommunens ekonomi 
både på kort och lång sikt. Detta samtidigt som kvaliteten, valfriheten och tillgängligheten för 
våra medborgare ska öka.  
 
Håboalliansen fortsätter arbetet med att förbättra de kommunala verksamheterna bland annat 
genom att ge personal möjlighet att ta över och/eller knoppa av delar av verksamheten. Vi ser 
heller inga hinder för att upphandla delar av verksamheterna. Allt detta för att skapa större 
valfrihet för den enskilda individen. 
 
Håboalliansen har lett Håbo kommun i ett år. Vi är mycket medvetna om att de förbättringar 
som nu påbörjats kräver såväl tid som tålamod. Målet är dock klart och kommer att vara en 
ledstjärna för det politiska arbetet under hela mandatperioden: Att genom hög kvalitet, 
valfrihet, tillgänglighet och kostnadseffektivitet säkerställa att invånarna i Håbo kommun får 
ut mesta möjliga av sina skattepengar. 
 
 
Nina Lagh           Owe Fröjd                  Tomas Alm   Kjell Wassholm 
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