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Framåt tillsammans i Sigtuna kommun
Socialdemokraterna ser tre övergripande frågor som kommer att hamna i
fokus under mandatperioden 2018-2022:
• Bättre välfärd
• Lag och ordning
• Snabbare integration
Vi vill att Sverige ska vara tryggt i en ny tid. Sigtuna kommun ska vara en
ledande välfärdskommun i Sverige. Därför vill vi fortsätta med satsningar på
mer personal i välfärden och, på barnfamiljer och pensionärer. Välfärden ska
gå att lita på. För oss går det före sänkta skatter och privatiseringar. Kampen
för trygghet ska vara tydlig och kompromisslös.
Sigtuna kommuns ekonomi är stark, vi har genomfört en aktiv
arbetsmarknadspolitik som gjort att många fått jobb och möjlighet till ett nytt
liv. Men vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Nu måste
nyanlända in i arbete. Vårt mål är ett Sverige där alla jobbar och bidrar, oavsett
vem man är. Och man ska kunna leva på sin lön.
Hela Sverige behöver kraftsamla kring dagens stora samhällsproblem med en
välfärd som inte alltid levererar och en växande otrygghet. Trygghet skapar
framtidstro och sammanhållning. Om vi håller ihop är förändring möjlig. Vi
ska framåt tillsammans.
Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Principer för en ny kommunledning
För att Sigtuna kommun ska vara en bra kommun att leva i behövs en levande
demokrati. När alla vuxna har rätt att i allmänna val välja representanter till
kommunens beslutande organ är det ett direkt uttryck för folkviljan. För oss
socialdemokrater i Sigtuna kommun innebär demokrati mer än att gå och rösta
vart fjärde år. Det handlar också om möjligheten att även mellan valen kunna
diskutera och påverka kommunens utveckling.
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har en tydlig prioritering: Skolan,
förskolan, vården, omsorgen och trygghetssatsningarna går före
skattesänkningar. Sigtuna kommuns ekonomi är god och ska fortsätta att vara
det. För oss är nivån på den kommunala skattesatsen ett verktyg för att säkra
välfärden.
En stark arbetslinje ska bidra till Sigtuna kommuns utveckling. Sverige är ett
modernt land där människor med många olika bakgrunder samsas och
tillsammans skapar det som är svenskt.
• Skattemedel ska gå till välfärd – Begränsning av vinstuttag för
privata utövare ska säkra att skattemedel används till välfärd
• En stark kommunal verksamhet – den kommunala verksamheten
ska garantera välfärden genom egen verksamhet, privata utförare utgör
ett komplement.
• Krav på kollektivavtal – Alla utförare, kommunala och privata, ska ha
kollektivavtal
• Höga krav på kvalitet – Den kommunala verksamheten ska alltid
ställa höga krav på bra kvalitet och service
• Välfärd och trygghet går hand i hand – Genom förebyggande
välfärdsarbete skapas trygghet
• Människan ska vara i centrum, inte systemen – kommunen är till
för invånarna
• Sigtuna kommun skall präglas av allas lika värde – oavsett
ursprung, religion, kön, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning.
• Ordning och reda i ekonomin – Kommunens ekonomin ska vara i
balans
• Inget slöseri med skattemedel – Kommunens organisation och
verksamhet ska vara resurseffektiv

Effektiva trygghetsåtgärder
Den socialdemokratiska visionen om att alla människor ska kunna leva i frihet,
rättvisa och jämlikhet kränks och utmanas dagligen av brottslighet. Vi vill att
alla människor ska kunna känna sig trygga i vardagen och slippa känna rädsla
för att utsättas för brott.
Sigtuna kommun ska inte acceptera att kommuninvånare känner sig otrygga
pga brottslighet. Den som råkar ut för ett inbrott, en stöld, en grov kränkning
eller fysiskt våld måste kunna lita på att samhället reagerar. Socialdemokraterna
vill skapa en kommunal trygghetscentral för utvecklingsarbete. Trygghet är
mer än bara ett hus, det är ett samarbete mellan kommuninvånare, personal
och civilsamhället. Trygghetscentralen ska samla in information via väktare,
parkeringsvakter, fältassistenter, annan kommunal personal och
kommuninvånare samt genom kameraövervakning. Den ska snabbt kunna
sätta in resurser för att stävja oroligheter och brott. Detta ska ske i samarbete
med polisen.
Tryggheten är ett gemensamt ansvar. Därför vill vi inte att trygghetsarbetet ska
privatiseras. Kommunen ska ta ett eget aktivt ansvar.
Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Arbetet med att
förebygga kriminalitet börjar redan i ungdomsåren. Den egna familjens
möjligheter att agera har naturligtvis en avgörande betydelse. Men det ställer
också höga krav på lokalsamhället.
Sociala och ekonomiska klyftor är vanliga orsaker till missbruk och
kriminalitet. En stark generell välfärd är den bästa garanten för att kriminalitet
inte uppstår. En rättvis och solidarisk politik som lyfter människor och beivrar
alla former av brott är grunden för ett tryggt samhälle.
• Kommunal trygghetscentral – Allt trygghetsarbete ska koordineras
centralt via en trygghetscentral och bygga på medverkan av all personal
i kommunen. Trygghetsarbetet ska finnas överallt i kommunen.
• Utökad kameraövervakning på utsatta platser – Fortsatt arbete för
att få tillstånd till utökad kameraövervakning
• Tydliga lokala ordningsföreskrifter – Föreskrifterna ska tydligt
adressera de problem som finns i kommunen
• Trygghetsperspektivet ska vägas in i alla kommunala ärenden –
på samma sätt som barnperspektivet
• Samarbete med brottsförebyggande organisationer –
trygghetscentralen ska samarbeta med alla brottsförebyggande aktörer i
kommunen, t ex grannsamverkan
• Satsning på nattvandring – Det behövs fler vuxna på stan på
kvällarna. Sigtuna kommun ska uppmuntra och möjliggöra
nattvandring

• Ljusa upp Sigtuna kommun – Insatser ska ske för en förbättrad
belysning kring offentliga rum och stråk med målet att säkra att alla kan
välja en upplyst väg hem.

En klok skolpolitik
Förskolan

En förskola för alla barn med omsorg och lärande på lekens grund är starten
på det livslånga lärandet och demokratin.. Det är i förskolan grunden läggs för
att alla barn ska få lika möjligheter att utveckla sin nyfikenhet. Förskolans roll
måste stärkas för att nå en mer rättvis och jämlik skolstart för alla barn. Alla
barn till föräldrar som vill ha förskoleplats ska få den inom rimlig tid. Inga
barn i vår kommun ska behöva avstå den gemenskap och utvecklingsmöjlighet
som förskolan innebär.
• Allmän förskola från 2 år – Utökad pedagogisk verksamhet för de
minsta
• 30 timmar i förskolan för barn till föräldralediga – Utökat
verksamhet för de barn som verkligen behöver förskolan
• Platsgarantin ska gälla – alla ska få plats
Grundskolan

Fokus ska ligga på lärande, kunskap och dokumenterade resultat. Elevernas
vilja och lust att lära måste stimuleras. Vi vill ha kompetenta, kritiskt
granskande och kreativa elever med god självkänsla och gott självförtroende.
Det handlar om tydliga mål, systematisk uppföljning och höga positiva
förväntningar på alla elever.
Grundskolan är en kommunal angelägenhet och ska garanteras genom en
kommunal skola med hög kvalitet. Den måste under mandatperioden 20182022 tillföras tillräckliga resurser som ska fördelas så att de som behöver mest
också får tillräckligt stöd. Kapaciteten måste räcka till, barnen har rätt till en
trygg skolgång.
Skolan behöver arbetsro i klassrummen och respekt för lärarnas förmåga.
Såväl elever som lärare behöver arbetsro i klassrummen och möjligheter att
koncentrera sig på rätt saker. Lärarna behöver utrymme att utöva sin
pedagogiska profession och få respekt för sin förmåga.
Alla ska känna sig trygga i skolan och värdegrundsarbetet mot mobbning, våld
och intolerans ska alltid finnas med i det dagliga skolarbetet.
Fritidshemmens verksamhet har en stor potential för framtiden. Fler vuxna
behövs i verksamheten och större fokus på att ge alla elever lika möjligheter till
lärande. Möjlighet till läxläsning ska vara en del av fritidsverksamheten.

• Kunskapsfokus i skolan – Pedagogik överlåtas till professionen.
Lärare ska få vara pedagoger och skapa förutsättningar ett aktivt
lärande.
• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsföreskrifter på varje skola med
återkoppling till föräldrar till elever som inte följer fastställda regler. En
elevcoach ska tillföras varje skola.
• Satsning på fritidsverksamheten – Fler vuxna, pedagogisk
verksamhet och förbättrad möjlighet att delta i avgiftsfri läxläsning.
Fortsatt satsning på sommarfritids.
• Säker skolvägsgaranti – Alla barn ska garanteras en säker väg till
skolan, föräldrar ska kunna känna trygghet när de skickar iväg barnen.
Insatser genom infrastruktur, belysning, skolskjuts mm.
• Bättre skolgårdar – Satsning på förbättrade utemiljöer i skolan.
• Kommunal skola på Sigtuna stadsängar – Den planerade skolan på
Sigtuna stadsänger ska drivas av Sigtuna kommun och snabbast möjligt
komma i drift.
• Ny högstadieskola i Valsta – Inför att Arlandagymnasiet flyttar till
Märsta ska det utredas om byggnaderna kan rymma en ny
högstadieskola för Valsta.
Gymnasieskolan och vuxenutbildning

Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter, utveckling och behov..
Utbildning ger frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att förverkliga sina
drömmar. Utbildning skapar trygghet och den ger möjlighet att ta till sig
kunskap och information men också att ifrågasätta och kritiskt granska den
information och de utmaningar vi ställs inför.
Gymnasieskolorna i Sigtuna kommun ska hålla hög kvalitet och motsvara
elevernas förväntningar. De ska förbereda så många som möjligt för vidare
studier, men också svara mot arbetsmarknadens krav och framtida behov.
Kvalitet och resultat behöver bli bättre på alla utbildningar så att den kan ge
mer kunskap till fler. Studiero och trygg lärandemiljö är en självklarhet.
Socialdemokraterna vill påbörja processen att bygga ett nytt gymnasiecampus i
anslutning till Märsta station. Det är ett självklart sätt att höja
Arlandagymnasiets attraktivitet för både elever och lärare.
Dagens snabba förändringar på arbetsmarknaden kräver en väl utbyggd
vuxenutbildning. Utan rätt utbildning riskerar alltför många att ställas utanför
arbetsmarknaden. I Sigtuna kommun ska alla som vill, ha möjlighet att studera
och utvecklas. Det ska aldrig vara för sent att lära om och lära nytt. Vi vill
fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Det ska finnas goda
möjligheter att ställa om och hitta en ny yrkesinriktning när omvärlden
förändras eller när man själv vill det. Vuxenutbildningen och

Arlandagymnasiet ska jobba nära näringslivet så att utbildning och efterfrågan
på arbetskraft matchar varandra.
Det är viktigt att det finns olika utbildningsanordnare i kommunen som kan
arbeta så brett och med så varierande metoder att de sociala och könsbundna
mönstren bryts upp. Vi socialdemokrater vill fortsätta stödja folkbildningen
bl.a. genom studieförbunden och folkhögskolan.
• Ett nytt gymnasiecampus öster om Märsta station – Sigtuna
kommun behöver utveckla Arlandagymnasiet och göra det bättre och
mera attraktivt. Därför behövs en ny gymnasieskola nära stationen.
• Kunskapsfokus i skolan – Pedagogik överlåtas till professionen.
Lärare ska få vara pedagoger och skapa förutsättningar för ett aktivt
lärande.
• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsföreskrifter på
Arlandagymnasiet med återkoppling till föräldrar till elever som inte
följer fastställda regler
• Ökad folkbildning – Sigtuna kommun ska ökat stödet till
folkbildningen bland annat genom studieförbunden och folkhögskolan

En utvecklande kultur- och fritidspolitik
Människors fritid påverkar i stor utsträckning livskvaliteten. Ett bra utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter är angeläget, särskilt för barn och ungdomar,
eftersom det har stor betydelse för hur de formas som människor. Stöd till
utvecklande ungdomsverksamheter är viktigt. Föreningar som gör en
allmännyttig insats ska få en positiv ekonomisk stimulans. En utvecklande
kultur- och fritidspolitik är för Socialdemokraterna en naturlig och självklar del
av den kommunala verksamheten. På samma sätt som att Märsta Konsthall är
en naturlig del av ett rikt kommunalt kulturliv.
Det är angeläget att många ungdomar får delta i kulturskolans verksamhet.
Kulturskolan har nu fina möjligheter att växa i nya större moderna lokaler i
Märsta centrum. Genom att verksamheten drivs i övriga kommundelar får fler
unga invånare möjlighet till musik- och kulturaktiviteter. Den kommunala
kulturskolan är en viktig del i grundskolans arbete med måluååfyllelse.
Kommunen ska uppmärksamma och tillvarata idrottsrörelsens unika
förutsättningar att jobba med integration. Detta gäller såväl människor från
andra länder som människor med funktionsnedsättning. Idrottsrörelsen är för
kommunen en självklar samarbetspartner i arbetet med att ge unga en
meningsfull fritid. Vi vill fortsätta satsa på idrotten. Midgårdsbadet med
simhall ska fortsatt drivas i kommunal regi och utvecklas till att bli en
mötesplats för många olika typer av aktiviteter och arrangemang.
Badplatser, promenadstråk, slingor och grönområden är viktiga för många
kommuninvånare och ska vara tillgängliga och väl underhållna. Samma sak
gäller kommunens lekplatser och utegym som regelbundet måste kontrolleras
och utvecklas.
• Midgårdsbadet och simhallerna ska fortsatt vara kommunala – Vi
vill inte se en försäljning till en privat aktör med den risk detta innebär
för ökade avgifter för inträde och försämrad tillgänglighet för
föreningslivet
• Återöppning av konsthallen – Med en annan lokal för träffpunkten
för kommunens seniorer kan konsthallen åter öppnas i befintliga
lokaler
• Sänkta avgifter för föreningslivet – Föreningarnas verksamhet är en
del av välfärden
• Kulturskola ska finnas i alla tätorter – Fortsatt satsning på ung
kultur
• Rusta upp och utveckla grönområden/parker – Mer planteringar,
blommor, bänkar och konst
• Jämställt föreningsliv – Kommunens stöd till flickors och pojkars
aktiviteter i föreningar ska vara jämställt
• Kapaciteten för barn och ungdomars idrottande ska förbättras –

Fortsatt satsning på idrottslivet
• Skydd för förföljda författare – Kommunen ska fortsätta ingå i det
internationella samarbetet för att ta emot förföljda författare
• Bibliotekssatsning – utökade öppettider för biblioteken
• Fortsatt nolltaxa för ungdomsidrotten – Ett självklart samarbete
med idrottsrörelsen

En aktiv seniorpolitik
Alla äldre är unika, med olika behov och drömmar. Många som går i pension
”mitt i livet” tar med sig en aktiv livsstil in i pensioneringen. De kommer att ha
många innehållsrika år framför sig. I Sigtuna kommun ska goda möjligheter till
ett liv med god livskvalitet finnas. Vi vill satsa på kultur- och fritidsaktiviteter
för alla åldrar och på parker, grönområden.
Boendet och en hemmiljö som man trivs i är viktigt oavsett ålder. Många vill i
god tid, innan krafterna tryter, kunna flytta till ett boende där det är tryggt och
där det finns möjlighet till gemenskap och service. I Sigtuna kommun ska det
finnas stor variation och bra utbud av bostäder för äldre.
Socialdemokraterna vill öka stödet till de viktiga insatser som föreningarna
bidrar med i kommunen. Ideella insatser som underlättar för anhöriga och
som hjälper enskilda äldre ska stödjas av kommunen. Vi vill införa nolltaxa för
pensionärs- och anhörigorganisationerna lokalhyror i lättillgängliga och
godkända lokaler.
• Träffpunkt i Märsta – Anpassad lokal istället för konsthallens lokaler
som ska förbli konsthall.
• Träffpunkt i Sigtuna – Anpassad lokal för seniorer i Sigtuna
• Nolltaxa för lokalhyror – Nolltaxa för pensionärs- och
anhörigorganisationers lokalhyror
• Förtur till lättillgängliga bostäder – Personer över 70 år ska även
framöver ha förtur till Sigtunahems lättillgängliga lägenheter
• Seniorbostäder och trygghetsboenden – Fortsatt byggnation i de
olika kommundelarna.
• Äldreriksdag – Kommunens satsning på äldreriksdagar ska
genomföras i den form de hade före 2018

En värdig omsorgspolitik
Äldreomsorg

Det får aldrig råda någon tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg
utifrån behov. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag man
behöver den. Det förutsätter en äldreomsorg som vi finansierar tillsammans.
God kvalitet, hög tillgänglighet och rätt till inflytande ska prägla kommunens
äldreomsorg. Den som behöver plats i vård- och omsorgsboende ska ha rätt
till det inom rimlig tid. Därför ska antalet platser i vård- och omsorgsboende
öka de kommande åren. Om det finns par där båda har rätt till äldreomsorg
ska de ha rätt att fortsätta bo tillsammans.
Vi känner oro över att äldreomsorgen i Sverige i stor utsträckning privatiserats
genom att olika aktörer, ofta med höga avkastningskrav, tillåts konkurrera på
en politiskt skapad marknad. Enligt vår uppfattning hör företag som sätter
vinst före god omsorg inte hemma inom vård- och omsorgssektorn. Istället
borde sektorn, utöver kommunala verksamheter av god kvalitet, präglas av
aktörer utan vinstsyfte, det vill säga idéburna företag och organisationer som
sätter sociala mål framför ekonomiska avkastningskrav och som återinvesterar
uppkomna överskott i verksamheten.
Utöver det kommunala ansvaret för hemtjänst hade Sigtuna kommun under
en lång rad år också ansvar för hemsjukvården, vilket inneburit att kommunen
hade bland de mest nöjda brukarna i Sverige. Vi kräver att få tillbaka ansvaret
för hemsjukvården så att den samlade formen ”hemvård” kan återinföras.
Kommunen behöver anställa fler sjuksköterskor. Några ska kopplas till de
särskilda boendena med en arbetsledande roll för omvårdnadsarbetet. Detta
frigör arbetstid för enhetscheferna, och undersköterskorna skulle få
handledning och stöd i arbetet, vilket leder till en högre kvalitet inom de
särskilda boendena.
Socialdemokraterna vill starta med ett projekt om ”trygg hemgång”. När svårt
sjuka patienter skrivs ut från sjukhus så ska ett team och en undersköterska
finnas på plats som följer upp hur personen mår och dennes behov. Det
minskar behovet av korttidsplatser genom att utvidga vård och omsorg i
hemmet.
Hög kvalitet och möjlighet att påverka skapar trygghet såväl för den som är i
behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. Den största
insatsen i omsorgen av våra äldre görs av de anhöriga, vilkas roll ska
uppmärksammas ytterligare och stödet till dem utvecklas. Detsamma gäller
väntjänsten, anhörigföreningen andra frivilliginsatser. De som inte har någon
anhörig ska ha rätt till en kontaktperson.

• Kommunens vård- och omsorgsboenden ska byggas ut – Alla ska
få omsorg inom rimlig tid genom de boenden som kommunen har eller
tillskapar
• Tid för hemtjänsten – Hemtjänstpersonalen ska ha tid att hjälpa
omsorgstagare med utevistelse och enklare matlagning efter deras val
• Inrättande av demensteam i ordinärt boende – Specialutbildade
undersköterskor som arbetar i hemtjänst blir ett lyft både för den
demenssjuke men också för de anhöriga
• Fler sjuksköterskor – Särskilt för de särskilda boendena
• Trygg hemgång – Utvidga vård och omsorg i hemmet när svårt sjuka
patienter skrivs ut från sjukhus
• Goda måltider – Måltiderna i äldreomsorgen ska vara goda,
näringsriktiga, trivsamma och innebära en stund av samvaro
• Kommunal hemsjukvård – Ansvaret för hemsjukvården ska
överföras till kommunen så att den samlade ”hemvården” kan
återinföras
• Ökade språkkunskaper bland vårdpersonalen –
modersmålskunskap ska värnas
• Ökat stöd till Väntjänsten och Anhörigföreningen – de ska ges
förutsättningar att fortsatt vara ett stöd för anhöriga, äldre ensamma
som behöver hjälp vid sjukhusbesök och ordna olika aktiviteter och
utflykter, samt samarbete med hemtjänsten
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och vårdtagare inom
socialpsykiatrin

Samhället ska byggas med insikten om att alla människor har samma värde, att
de grundläggande behoven är desamma och att varje individ ska respekteras
och ses som en tillgång för samhället. Alla ska ha samma rättigheter och
skyldigheter oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Personer
med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så
stor utsträckning som möjligt.
För oss socialdemokrater är det en självklarhet att personer med
funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den service som de
är beroende av. Det ger självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet i
levnadsvillkor.
Den som har en funktionsnedsättning som innebär att man behöver omsorg
av personal dygnet runt ska garanteras detta. Därför ska nya boenden skapas i
den takt som behov uppstår. De allra flesta personer med
funktionsnedsättning vill och kan dock bo i eget boende med olika former av
stöd. Det är positivt och något som omsorgen ska ta fasta på. Boendestödjare
ska finnas för alla som behöver.

Ska kommunen vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheterna
för personer med funktionsnedsättning krävs ett nära samarbete med
handikapprörelsen.
• Gruppboende för personer med funktionsnedsättning ska byggas ut
efter behov
• Gruppboende inom socialpsykiatrin ska byggas ut efter behov
• Inrättande av pedagogiska stödpersoner inom omsorgen om
funktionsnedsatta
• Sysselsättningsinsatser och dagverksamhet ska fortsätta utvecklas
• Gemensam hemvård med landstinget för bättre kvalitet och trygghet
• Omsorgstagarna ska ha stort inflytande över den service de är beroende
av
Stöd i svåra situationer

Arbete, utbildning och bra boende är de allra viktigaste faktorerna för att
möjliggöra ett gott liv för alla. Det är trygga människor som vågar, som söker
utveckling och personliga utmaningar, som startar företag, byter jobb, flyttar,
gör investeringar eller skaffar barn. Trygghet är frihetens bästa grund.
Hur bra välfärdspolitiken än är kan individer och familjer hamna i ekonomiska
och sociala svårigheter. Ska alla, även den mest utsatta, ha förutsättningar att
komma vidare till arbete och egen försörjning så måste samhället också ha
specifika och individuella stöd, och ett finmaskigt socialt skyddsnät.
Varje individ med behov av försörjningsstöd ska i samverkan med
socialtjänsten utveckla en individuell plan för att han eller hon så snabbt som
möjligt återigen ska kunna försörja sig själv. Den bärande principen ska vara
att arbete alltid går före bidrag. Kommunen ska fortsätta arbeta med snabba
anvisningar till jobbcentrum när invånare söker försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet. Med en stark och trygg arbetslinje minskar behovet av
försörjningsstöd.
Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld måste
motverkas. De som har utsatts för våld och sexuella övergrepp måste få stöd
och hjälp. Sigtuna kommun ska fortsätta stärka sitt arbete med
kvinnofridsfrågor.
Vi vill stödja de frivilligorganisationer som finns i kommunen såsom bland
annat kvinnojour, brottsofferjour och organisationer som gör ett värdefullt
arbete för hemlösa och missbrukare.
• Utbildning för anställda – utbildning inom förskola, skola,
fritidsgårdar och socialtjänst i att tidigt upptäcka barn som far illa
• Stöd till frivilligorganisationer – Organisationer som gör

•
•
•
•
•

samhällsnytta för människor i utsatta situationer ska utvecklas
Hjälp till hemlösa – Hemlösa ska erbjudas individuellt stöd och
boende
Alla barn – Inga barn ska av ekonomiska skäl stå utanför de
verksamheter för barn och unga som erbjuds i kommunen
Drogförebyggande arbete – Kommunen skall driva ett aktivt
drogförebyggande arbete, framförallt bland barn och unga
En stark arbetslinje – Kommunen ska tillämpa en stark arbetslinje för
att ge den enskilde snabbare möjlighet till egen försörjning
Ökat stöd till tjej- och kvinnojouren

Alla som kan jobba ska jobba
Människors vilja till arbete är Sigtuna kommuns främsta tillgång. Välfärden är
byggd på människors arbete. Inget fördelar, inget sprider välstånd, skapar
personlig utveckling, självständighet och egen makt så väl som arbete och egen
försörjning. Inget slöseri är större än arbetslösheten.
I den mån som statliga arbetsmarknadsåtgärder inte räcker till, arbetar vi aktivt
med ett batteri av åtgärder för att få människor i arbete. Vi ska fortsatt arbeta
med Jobblyftet som varit så framgångsrikt. I fall där arbetsförmedlingen inte
lyckas med arbete till människor som kan och vill, tar vi ett gemensamt ansvar
för att få fler i arbete. Vi är övertygade om att alla människor vill bidra och att
alla som kan också ska arbeta.
En förutsättning för fler jobb är ekonomisk tillväxt och ett starkt näringsliv.
Variationen bland företagen behöver öka samtidigt som de redan stora
näringarna inom logistik samt hotell och konferens ska få goda möjligheter att
växa. Kommunens stöd till destinationsutveckling ska ligga på en fortsatt hög
nivå.
Kommunen ska ha en aktiv näringslivspolitik och ett tydligt jobbfokus som
syftar till att fler företag ska startas, att fler företag ska växa och att fler företag
ska välja att etablera verksamhet i Sigtuna kommun. Kommunen ska
genomföra riktade insatser för att ge människor möjlighet till jobb och egen
försörjning istället för försörjningsstöd.
• Nya företagsetableringar – Planering, investeringar i infrastruktur
och bra service ska ge nya företagsetableringar
• Kommunens upphandlingar ska främja det lokala näringslivet –
Lokala företagare ska ges större möjlighet att vara med i upphandlingar
• Utveckla destinationen – Kommunens stöd till utvecklingen av
destinationen och besöksnäringen ska ligga på en fortsatt hög nivå
• Utveckla Jobblyftets metodik – Ingen ska få fastna i långvarig
arbetslöshet
• Samarbete skola – arbetsliv – Fler unga entreprenörer och företagare
• Återinföra sommarjobbsgaranti – Alla ungdomar i gymnasieåldern
ska garanteras sommarjobb
• Utveckla Stockholm Airport City – Resurser ska satsas på
utvecklingen av flygplatsstaden Stockholm Airport City

En expansiv bostadspolitik
För oss socialdemokrater är en bra bostad en social rättighet. Boendet är en
grundläggande del av välfärden. Bostaden och boendemiljön påverkar starkt
våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. Sigtuna kommun ska ha en
fortsatt mycket hög ambitionsnivå när det gäller produktion av bostäder.
Det råder bostadsbrist i Sigtuna kommun. Det drabbar invånare i alla åldrar.
Det vill vi ändra på. Kommunen har genom Sigtunahem, en aktiv markpolitik
och bostadsförsörjningsplanering ett direkt ansvar för att förverkliga
bostadspolitiken lokalt. De kommande åren ska det byggas bostäder i hela
kommunen och i olika upplåtelseformer. Det skall finnas goda förutsättningar
att pröva nya former av boende. Hyresrätten är fortsatt viktig för ungas
möjlighet att få en första bostad och för omställningar på arbetsmarknaden där
familjer snabbt kan behöva en bostad utan att det finns möjlighet att förvärva
en sådan.
Vi vill göra en satsning på bostäder för äldre. Seniorbostäder ska byggas i olika
upplåtelseformer. För de som behöver en ännu mer anpassad bostad med
omsorgspersonal på plats del av dygnet ska trygghetsbostäder byggas. Vi vill
göra det möjligt för äldre att bo kvar hemma om de vill och fortsätta ge
personer över 70 år förtur till Sigtunahems lättillgängliga lägenheter.
Vi ska fortsätta erbjuda unga människor som är folkbokförda i kommunen
möjlighet att få ett eget lägenhetskontrakt i Sigtunahem innan de fyllt 26 år.
Det ska vara möjligt att dela på kontrakt mellan kompisar.
Familjer i medelinkomstlägen ska ha råd att kunna köpa en ny villa eller ett
radhus även i vår del av landet. Genom en aktiv markpolitik och samarbete
med byggföretag vill vi se över möjligheten att erbjuda förmånliga lösningar
för nybyggnation av egna hem.
Det är viktigt med ett starkt kommunalt bostadsföretag. Vi fortsätter satsa på
kommunens eget bostadsföretag Sigtunahem. Det ska också framöver vara en
viktig motor i bostadsförsörjningen. Sigtunahem ska utvecklas och stärkas och
ingen aktieutdelning ska tas ut. Pengarna ska istället återinvesteras i
upprustning av lägenhetsbeståndet och för bostadssocialt arbete.
Bostäder ska förmedlas rättvist och öppet utifrån tydliga regler och kriterier.
Ingen ska diskrimineras. Det kräver att det finns en modern förmedling av
bostäder i syfte att skapa jämlikhet..
Våra bostadsområden ska vara trevliga och trygga att bo i. Grönytor och
planteringar ska underhållas väl. Nedskräpning och förstörelse måste kraftfullt
motverkas. För att bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter ska
parkeringar, gångvägar och dess omgivningar ha bra belysning.

För huvudorten Märstas del har under tidigare årtionden successivt
genomförts ”tätortsförstärkande” åtgärder genom bland annat
bostadsbyggnation. Vi vill fortsätta omvandla Märsta till en modern tätort med
fler centralt belägna bostäder och bättre trafikföring.
• Fortsatt satsning på fler bostäder i kommunen –
Stockholmsregionen behöver fler bostäder och invånarna i Sigtuna
kommun behöver fler bostäder, så unga kan flytta hemifrån, äldre kan
flytta till centralt boende och barnfamiljer kan få möjlighet att skapa ett
eget hem.
• Nya områden ska byggas – Förslaget om Valsta terrass ska
förverkligas och en ny stadsdel öster om Märsta station ska planeras
• Sigtunahem ska bygga hyresrätter– Kollektivtrafiknära områden ska
förtätas och byggas ut. Fler ska få möjlighet till ett bra boende
• Sigtunahems överskott ska gå till upprustning och satsningar –
inte aktieutdelning
• Satsning på trygghetsboenden och seniorbostäder i alla
kommundelar – Både som hyres- och bostadsrätt
• Trygga, trivsamma, rena och gröna bostadsområden –
Nybyggnationer ska planeras för att skapa gemenskap
• Boendevärdar i Sigtunahems uppgångar – I alla Sigtunahems
uppgångar ska det finnas en värd, gärna en boende, som tillsammans
med de boende arbetar med att hålla huset tryggt, rent och trivsamt

Miljö- och klimatpolitik för framtiden
Att värna om miljön är för socialdemokraterna en drivkraft för överlevnad
samt långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Miljö- och klimatarbetet har
tagit fart i Sigtuna kommun och det arbetet vill vi fortsätta. Som ekokommun
ska vi vara i framkant i vårt eget miljöarbete. Vi ska ställa krav, initiera och
vägleda miljöarbetet både inom och utom den kommunala verksamheten.
Sverige har lovat att följa överenskommelsen om FN:s 17 globala mål.
Det kräver gemensamma handlingar av oss alla, var och en och tillsammans.
Som socialdemokrater vet vi att alla aktörers bidrag är viktiga. Det är
tillsammans vi löser de utmaningar vi ställs inför.
Hållbarhet har många dimensioner till exempel ekologisk, social, demokratisk
och ekonomisk. Därför berörs alla politikområden i strävan mot ett hållbart
samhälle. Kommunen ska vara ett föredöme, motivera och inspirera sina
invånare och företagare att förstå den miljö- och klimatpåverkan våra
handlingar och produktionen åstadkommer. Kommunen ska satsa på resfria
möten genom den digitalisering som pågår.
Forskning och teknikutveckling gör det allt lättare att kartlägga och förstå. Vi
ökar successivt vår medvetenhet och vilja att göra rätt och bidra. Kommunen
och SigtunaHem eftersträvar byggande som uppfyller certifieringskrav.
Alla utbildningar i Sigtuna kommun ska innehålla moment som höjer
kompetens och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor. På så sätt kan alla göra
aktiva val som konsumenter och producenter.
Övergång till fossilfria bränslen i alla fordon ska genomföras. Kommunens
ambition måste hållas högt. Målet om fossilfri drift från 2030 kräver planering
medvetna insatser redan nu.
Nya sätt för uppvärmning ska vara centrala vid ny- och ombyggnation av alla
fastigheter. Isolering och ventilationssystem måste hålla måttet. Kommunen
ska medverka i utvecklingen av uppvärmning genom solceller.
Upphandling av varor och tjänster ska när så är möjligt styras av minimering
av miljöpåverkan. Hänsyn ska tas till produkternas påverkan i ett
livscykelperspektiv, från tillverkning till omhändertagande när de är uttjänta.
Kommunens upphandling ska ha stränga hållbarhetskrav.
Mälarens vatten, vårt dricksvatten, är utsatt för påverkan från en mängd
faktorer. En sådan är utsläpp från enskilda avlopp. Många sådana finns även i
vår kommun. Det finns nya tekniska lösningar på reningen och därför bör
kraven vara höga. Uppföljningen ska vara systematisk och likvärdig mellan
olika delar av kommunen. Upprustningen av enskilda avlopp bör bli slutförd
under perioden 2018-2022.

• Öka kollektivtrafikresandet – Stimulera kommunens anställda och
kommuninnevånarna till ökat kollektivresande. Minska nyttjandet av
fossilbränsledrivna fordon i kommunens verksamhet och inför resfria
möten genom digitalisering
• Minska energi- och elförbrukning i kommunens verksamheter –
Stimulera ändrat beteende och utnyttja tekniska lösningar
• Ställ hårda miljökrav vid upphandlingar – jobba utifrån
livscykelperspektivet
• Mer solenergi – Kommunen ska i större utsträckning använda
solenergi som energikälla
• Öka återvinningen – Alla hushåll skall uppmuntras att källsortera och
tillgängligheten till miljöstationer ska vara god
• Närodlade och närproducerade livsmedel – Kommunen ska
stimulera konsumtion och produktion av närodlade och
närproducerade livsmedel.
• Mälaren – Förbättra den allmänna tillgängligheten till Mälaren och
upprätthåll hög vattenkvalitet
• Fairtrade city - Sigtuna kommun ska bedriva ett aktivt arbete inom
Fairtrade city
• Andelen ekologisk mat ska öka – Alla kommunala verksamheter
som serverar mat ska arbeta för ökat andel ekologisk mat
• Matsvinnet ska minska – Alla kommunala verksamheter som
hanterar mat ska arbeta för att matsvinnet minskar

Genomtänkta kommunikationer och infrastrukturpolitik
Kommunikationer och trafik präglar Sigtuna kommun på många sätt. En
internationell flygplats, stambanan för tågtrafik och E4:an samt en rad andra
viktiga vägar finns i vår kommun och ger oss både stora möjligheter och
utmaningar. En väl fungerande infrastruktur är av central betydelse för
konkurrenskraft, tillväxt och miljö. Fler jobb och en väl utvecklad infrastruktur
går hand i hand, de är varandras förutsättningar.
Till infrastrukturen hör också en väl utbyggd kollektivtrafik som betyder
mycket för att Sigtuna ska vara en konkurrensmässigt fördelaktig kommun att
bo i. Det ska vara lätt att pendla till våra närliggande städer men också att
snabbt ta sig från en punkt till en annan inom kommunen.
Alla delar av infrastrukturen i Sigtuna ryms inte inom ramen för vad
kommunen själv kan styra över. Det ger anledning att noga bevaka, ställa krav
på och påverka de samhällsorgan som styr över flygplatser, vägar, järnväg och
kollektivtrafik.
Beslutet om att Märsta station ska rustas upp tillfälligt och sedan byggas om till
en modern bytespunkt måste bevakas. Kommunen ska samtidigt planera för
en ny stadsdel öster om stationen. Busstrafiken till Arlanda behöver gå dygnet
runt och nya busslinjer måste skapas när nya arbetsplats- och bostadsområden
tillkommer.
Socialdemokraterna vill fortsatt att pendeltågen fortsätter gå fyra gånger i
timmen till och från Märsta och Rosersberg. Socialdemokraterna ser gärna att
skip stop modellen tillämpas, men anser att denna ska kombineras med en
utökad kapacitet.
Det är inte alltid nödvändigt att ha regelbunden linjebusstrafik från tidig
morgon till sen kväll. I lägen där linjetrafik i dag börjar gå sent på dagen eller
slutar gå tidigt på kvällen vill vi se att kommunen krävar att SL inför
anropsstyrd kollektivtrafik, för att på så vis erbjuda kollektivtrafik vid behov.
Bygget av en fullständig motorvägsavfart vid Måby måste påbörjas. På väg 263
måste kapacitetshöjande insatser genomföras samtidigt som ytterligare
bostads- och företagsetableringar bör underlättas. I Tingvalladalen måste
hastigheten på väg 263 sänkas för att minska bullret.
Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten, bland
annat genom utbyggnad av gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare
busshållplatser.
• Pendeln – Krav på SL att pendeln alltid ska trafikera Märsta och
Rosersberg 4 gånger i timmen, samt att skip stop modellen utvecklas
genom en utökning av kapaciteten

• Uppsalapendeln – Krav på SJ och Trafikverket att Uppsalapendeln
ska trafikera Märsta även i framtiden
• 263:an – Krav på Trafikverket om förbättringsåtgärder på väg 263
genom hela kommunen
• Satsningar på cykelvägar, belysning och busshållplatser – för
bättre och tryggare trafiksäkerhet både i stad och på landet, inte minst
för skoleleverna
• Den regionala kärnan – Verka för bättre lokal kollektivtrafik inom
den regionala kärnan Arlanda-Märsta
• Sigtuna-Märsta-Arlanda – Verka för bättre kollektivtrafik på sträckan
Sigtuna-Märsta-Arlanda dygnet om
• Måby avfarten – Kräva av staten att bygga en fullständig
motorvägspåfart vid Måby
• Märsta station – Kommunen måste bevaka att den inledande
upprustningen genomförs och att sedan en ny station byggas

Långsiktig samhällsbyggnad
Inte allt kan genomföras på en mandatperiod, utan vissa visioner kommer att
ta längre tid. Därför är det ändå viktigt att en målbild och veta i vilken riktning
utvecklingen ska gå.
Socialdemokraterna vill utveckla kommunen och en stark välfärd. Vi ser att en
ny stadsdel öster om Märsta station skulle kunna bidra med en möjlighet till ett
nytt gymnasiecampus och nya bostäder i ett mycket attraktivt och
kollektivtrafiknära läge. För att genomföra detta krävs en ändring av vilken
påverkan flygtrafiken anses ha på centrala Märsta. Det är Socialdemokraterna
redo att arbeta för.
Med en flytt av gymnasieskolan kan Arlandagymnasiets nuvarande byggnader
användas för andra ändåmål. Socialdemokraterna vill utreda om byggnaderna
är lämpliga som nytt kommunhus.
•

Ett ny stadsdel öster om Märsta station – Området öster om Märsta
station har för länge legat i träda pga Arlandas påverkan. Teknik och
utveckling gör att området bör öppnas för bebyggelse med bland annat
ett nytt gymnasiecampus och attraktiva bostäder i kollektivtrafiknära
läge.

•

Ny högstadieskola i Kunskapens hus – Det ska utredas om
Kunskapens hus kan förvandlas till ny högstadieskola när ett nytt
gymnasiecampus står klart och gymnasieverksamheten flyttat ut.

En attraktiv arbetsgivare
Socialdemokraterna vill att Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Kommunens personal är den viktigaste resursen för att kunna bedriva
verksamhet av hög kvalitet.
Ett bra ledarskap spelar en avgörande roll för att en organisation ska nå sina
mål och bedriva sin verksamhet på ett bra sätt. I Sigtuna kommun
kännetecknas det goda ledarskapet av förmågan att få medarbetarna att arbeta
i gemensam riktning samtidigt som var och en ges möjlighet att växa i sitt
ansvarstagande.
Vi vill att kommunen skall driva en aktiv och öppen arbetsgivarpolitik med
inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, ledarskap och mångfald.
En viktig komponent i en bra personalpolitik är delaktighet och samverkan så
att varje medarbetare upplever sig sedd, hörd, respekterad och delaktig i
förändringsarbetet. Det ökar inte bara trivseln för de anställda utan också
effektiviteten i verksamheten samtidigt som kvaliteten för kommuninvånarna
kan förbättras. För oss är det en självklarhet att kommunen som arbetsgivare
ska ha ett gott samarbete med de fackliga organisationerna.
Sigtuna kommun ska vara en arbetsplats där alla får ta plats. Strukturer och
normer som utestänger människor från arbetsuppgifter eller från att få ett
arbete hos kommunen, ska motverkas. Kommunens lönepolitik skall vara klar
och tydlig och bidra till måluppfyllelse och resultat. Här spelar den individuella
lönesättningen en viktig roll. Lönebildningen ska vara jämställd.
• Rätt till heltid – Anställda ska i största möjliga mån erbjudas tills
vidare och heltidsanställningar, deltid ska vara en möjlighet. Hyvling
ska inte förekomma.
• Minskade sjuktal – Satsning på arbetsmiljö för grupper med höga
sjuktal. Till exempel lärare, vårdpersonal och socialsekreterare ska
uppleva kraftig förbättring i arbetsmiljön
• Jämställda löner – Kommunen ska ha jämställda löner mellan kvinnor
och män

