Så här tycker partierna i kommunfullmäktige i Heby
Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Lokala Partiet

Miljöpartiet

Hur kan nya jobb
skapas i
kommunen?

Med ett bra företagsklimat, bra
vägar och kommunikationer.
Vi vill främja landsbygdens
utveckling för att producera
energi, mat och upplevelser.

1) En skola och förskola i
världsklass, 2) snabba och
pålitliga kommunikationer 3)
fler attraktiva bostäder, 4)
förbättrat företagsklimat.

I näringslivsundersökningar
har vi stigit, något som vi vill
fortsätta arbeta med. Att
införa tjänstegaranti från
kommunen är viktigt, liksom
en välfungerande
infrastruktur

Näringslivet skapar jobb.
Kommunen stödjer
genom snabb
handläggning av tomter,
lokaler mm. Också viktigt
värna existerande
företag.

Grön omställning inom
områdena livsmedel,
energi och
kommunikationer, fler
nya företag inom bla
ekomat och ekoturism

Vilka är de
viktigaste
förändringarna
som ni vill
genomföra i
skolan?

Att alla elever når
kunskapsmålen och höjer sina
betyg. För att det ska lyckas
krävs bra lärare som ges
möjlighet till vidareutbildning.

Vi vill fortsätta den
pedagogiska satsning vi har
inlett med höjda lärarlöner,
elev- och lärardatorer, och fler
förskolelärare i förskolan.

En skola som prioriterar
elevvården, tillsammans med
utbildade lärare, ger tryggare
elever som mår bra och tar
till sig undervisningen bättre.

Satsa på lärarkarriär som
förstelärare med högre
lön. Avdela
resurspersoner för elever
som behöver detta.
Skolan samarbetar med
näringslivet.

Eleverna ska få mer tid
med sina lärare, vi vill
förbättra lärarnas
arbetsvillkor och
arbetsmiljön för elever
och lärare.

Vad behöver göras
för att förbättra
äldrevården i
kommunen?

Förebyggande verksamhet
som gör att människor mår så
bra som möjligt vid hög ålder.
Det behöver också byggas
vård- och omsorgsboenden
när ekonomin tillåter.

Minst ett trygghetsboende
måste inrättas och det behövs
nya moderna vård- och
omsorgsboenden.

Vi har en mycket bra
äldrevård, där t ex maten
lagas på plats. Fokus är att få
till stånd nya äldreboenden i
Heby och i Östervåla, som
ersätter nuvarande.

Inför trygghetsboende.
Bygg två moderna
äldreboenden som
ersätter nuvarande fem.
Kontinuitet rörande
hemtjänstpersonal.

Hälsofrämjande arbete
med daglig fysisk
aktivitet. Förebygga
felaktig
läkemedelsanvändning.
Ytterligare förbättrad
matkvalité.

Vilken är den
viktigaste
förändringen ni vill
genomföra för
integrationen i
kommunen?

Arbeta för att människor
snabbare får jobb och/eller
praktik, lära sig svenska samt
hur samhället fungerar.

Öka samarbetet mellan
kommun, näringsliv och lokalt
föreningsliv. Satsa på
utbildning och
språkkunskaper.

Ge stimulans och hjälp till
föreningar att bjuda in nya
invånare i sin verksamhet, t
ex i samband med SFIundervisningen.

Stimulera byalag och
hembygdsföreningar att
ta emot och införliva
nyinflyttade i
verksamheten. Låt även
kommunen ha
praktikplatser

Främja kulturmöten mellan
människor bla genom fler
mötesplatser och stärkt
föreningsliv.

Vilken är den
viktigaste frågan
för kommunen?

En fortsatt positiv utveckling
av kommunens ekonomi, en
ökad befolkning, fler bostäder
och en god miljö. Det ska
fortsatt vara tryggt att bo i
Heby kommun.

Skola och utbildning är
viktigast för en attraktiv och
hållbar kommun. Elevernas
resultat har nått rekordnivåer.
Den utvecklingen ska
fortsätta.

För att kommunen ska
upplevas som bra att leva i
behövs bra kommunikationer
(IT, buss och tåg) och
bostäder som gör att vi får en
ökad inflyttning.

Kommunens ekonomi.
Innebär bygga mer, locka
fler att flytta till
kommunen och på så
sätt öka inkomstskatten
för ökade utgifter.

Satsningar på energioch livsmedelsproduktion
samt kommunikationer,
IT-utveckling och
bostäder för ökad
inflyttning.
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Så här tycker partierna i kommunfullmäktige i Heby
Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet
En utbyggd infrastruktur som
bredband, kollektiv trafik inom
kommunen
samt att det går snabbt att få
bygglov om nya företag vill
etablera sig i kommunen

Moderaterna

Hur kan nya jobb skapas i
kommunen?

Kommunen ska vara
möjliggörare, ha aktuella
detaljplaner, kunna erbjuda en
bra grundservice; bostäder,
skolor, barnomsorg mm.

Locka fler företag att etablera
sig i kommunen, bygg fler
bostäder samt skapa bättre
kommunikationer.

Vilka är de viktigaste
förändringarna som ni vill
genomföra i skolan?

De elever som har behov av
extra stöd, ska få det. Höja
meritvärdet; ökning av andelen
speciallärare.

Öka vuxennärvaron för att skapa
lugn och ro i skolan, vilket leder
till bättre studieresultat.

Vad behöver göras för att
förbättra äldrevården i
kommunen?

Nya moderna äldreboenden
behöver byggas. Föra en bra
personalpolitik för att få
kompetenta medarbetare att
vilja arbeta i kommunen.

Avsätt mer resurser till
äldreomsorgen och säkerställ att
de äldres behov tillgodoses så
att oegentligheter inte
förekommer.

Att det byggs någon form av
trygghetsboende, samt att
personalen har rätt utbildning
och rätt till heltiidsarbeten.

Det skall vara tryggt att åldras i
Heby. Mötesplatserna för
seniorer skall vidareutvecklas.
Förstudie av äldreboende skall
påbörjas snarast.

Vilken är den viktigaste
förändringen ni vill
genomföra för
integrationen i
kommunen?

Många praktikplatser behöver
tas fram i kommunen. Bra
kontakter med lokala företag,
för fler praktikplatser.

Inför ett invandringsstopp för att
inte belasta kommunens redan
ansträngda ekonomi ännu mer.

Uppmärksamma goda
exempel. Utbyggd SFI så att
dom nya får rätt utbildning och
snabbt lär sig svenska för då
kan dom sanbbare få ett
arbete.

Fortsätta att stärka
drivkrafterna för att arbeta,
förbättra villkoren för
företagande, arbeta mot
diskriminering och stötta barn i
tidig ålder.

Vilken är den viktigaste
frågan för kommunen?

Kommunen behöver få fler
kommuninnevånare;
bostadsbyggande, bättre
infrastruktur, bra grundservice,
aktuella detaljplaner osv.

Att utveckla alla orter och
samhällen för att öka
samhällsservicen inom hela
kommunen.

Kommunens dåliga
ekonomi.Troligen behövs det
en skattehöjning om inte
staten går med större
stasbidrag till kommunerna.

Fortsätta att stärka Hebys
ekonomi så vi har råd med
nödvändiga, stora
investeringar. Påverka
utvecklingen av
kollektivtrafiken.

Fler och duktiga lärare, samt
mindre klasser.
Mindre grupper inom
förskolan.

Det ska vara enkelt att etablera
företag i kommunen. Heby skall
ge god service och snabb
handläggning av planändringar
och bygglov.

Heby kommun ska bli en av
Sveriges bästa skolkommuner
med duktiga lärare som ger
eleverna de bästa kunskaperna
för framtiden.
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