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En tryggare kommun för alla 

Sigtuna kommun är, och ska vara, möjligheternas kommun. Kommunens ekonomi är stark 
och med det i ryggen ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärdens 
verksamheter. 

Alla som bor och verkar i Sigtuna kommun ska kunna leva ett tryggt liv. Detta är tveklöst vår 
viktigaste prioritering. Alla barn som växer upp i Sigtuna kommun ska ges de bästa 
förutsättningarna att lyckas med sin skolgång och utbildning. Skolan ska få de resurser som 
krävs. Barnen är vår framtid. 

I Sigtuna kommun ska vi vända på varenda sten för att bryta segregationen och bekämpa 
brottsligheten samt dess orsaker. Tryggheten ska gälla alla. Det behövs nya kraftfullare 
metoder för att klara detta och därför ska vi satsa på ett kraftigt utökat samarbete mellan 
polis, socialtjänst, skola och fritidsverksamheter. 

Invånarna i kommunen ska inte behöva oroa sig för att bli gamla. Äldreomsorgen ska hålla en 
god kvalitet och det ska finnas en hög andel utbildad personal som kan ge den bästa vården 
och omsorgen på våra äldreboenden. Vi ska införa kommunal hemtjänst i Sigtuna kommun. 

Genom en stark kommunal arbetsmarknadspolitik och snabbare integration ska fler jobba 
och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi vill att kommunen ska öka takten i 
klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa 
framtidens jobb. 

Det krävs socialdemokratiska reformer för att minska klyftorna, och stärka 
sammanhållningen i hela kommunen. Vi ska göra det som vi socialdemokrater alltid har gjort. 
Det vill säga, vi ska säga som det är och göra det som krävs. Det är socialdemokratisk politik. 

Tillsammans skapar vi en tryggare kommun för alla! 
 

  



Så ska Sigtuna kommun styras 

För att Sigtuna kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i behövs en levande 
demokrati. När alla röstberättigade vuxna har rätt att i allmänna val välja sina 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 i balans. För oss är nivån på den kommunala skattesatsen ett 
verktyg för att säkra välfärden. 

En stark arbetsmarknadspolitik ska bidra till Sigtuna kommuns utveckling. Vi är en modern 
kommun där människor med många olika bakgrunder lever sida vid sida och tillsammans 
skapar det som är svenskt. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Skattemedel ska gå till välfärd – Säkra att kommunens skattemedel används för 
välfärden. Genom god kontroll och kvalitetsuppföljning. 

• En stark kommunal verksamhet – Den kommunala verksamheten ska garantera 
välfärden genom egen verksamhet, privata utförare ska utgöra ett komplement. 

• Krav på kollektivavtal – Alla utförare, kommunala och privata, ska ha kollektivavtal för 
sina anställda. 

• Höga krav på kvalitet – Den kommunala verksamheten ska alltid ställa höga krav på 
bra kvalitet och bra service. 

• Välfärd och trygghet går hand i hand – Genom förebyggande insatser inom skola, 
vård och omsorg 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 ekonomi ska vara i balans. 
• Inget slöseri med skattemedel – Kommunens organisation och verksamhet ska vara 

resurseffektiv. 
 
  



Skola – Kunskap för alla 

Sigtuna kommun måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling. 
Skolan spelar en avgörande roll i barns möjligheter att som vuxna forma sina egna liv. För att 
skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och 
framtidstro är det grundläggande att alla barn klarar skolan. Vi socialdemokrater vill att 
Sigtuna kommun tar ansvaret och investerar i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi 
vill satsa resurser på eleverna, på lärarna, på skollokalerna men även på möjligheten att 
komplettera sin utbildning som vuxen. Fokus ska ligga på kunskap och bildning – inte 
vinstjakt eller religiös påverkan hos privata utförare. Vi ska återupprätta en jämlik 
kunskapsskola som kännetecknas av trygghet och studiero för alla elever. Det ska vara 
ordning och reda i klassrummen. En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för att 
alla barn och unga i Sigtuna kommun ska kunna nå sin fulla potential. Skolan ska vara en 
plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma 
möjligheter till en god utbildning.  

 

Förskolan 

En bra förskola för alla är en grundsten för jämlikhet och ska kännetecknas av både lek och 
lärande. Förskolan ska vara en stimulerande och lärorik plats där barngrupperna inte är för 
stora. Barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se 
varje barn. Idag är endast åtta av tio barn inskrivna i förskolan och det räcker inte. Vi vill 
höja deltagandet. Forskningen visar entydigt att barn som deltar i förskolans verksamhet är 
bättre på språk och matematik samt har bättre fysisk- och psykisk hälsa. Förskolorna ska 
utrustas med bra barnlitteratur för att ytterligare stimulera barnens språkutveckling. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Öka andelen personal med förskollärarlegitimation och antalet barnskötare – 
Alla som arbetar i förskolan ska ha rätt utbildning för att arbeta med barnen. 

• Mindre barngrupper – För att alla barn ska bli sedda. 
• Platsgaranti ska gälla – Alla barn ska kunna få en plats vid förskolan som är närmast 

hemmet. 
• 30 timmars förskola för barn med syskon till föräldralediga samt arbetssökande 

– För att deltagandet i förskolan ska öka för de barn som behöver förskolan som mest. 
• Allmän förskola från 2 år – Utökad pedagogisk verksamhet för de yngsta. 
• Förbättrad luftkvalitet i skolor och förskolor – För att kommunens yngsta invånare 

ska få den bästa luftkvalitén under skoltid. 
• Höjda språkkrav för anställda i förskolan – Vi ska satsa på språkutbildning för 

anställda inom förskolan så att förskolebarnen ges möjlighet till en god 
språkutveckling. 

 



Grundskolan 

Grundskolan ska vara en trygg plats där eleverna får det stöd de behöver för att lyckas och nå 
godkända betyg. Föräldrarna ska kunna lämna sina barn på skolan och känna sig trygga med 
både miljön och utbildningskvaliteten och de ska aldrig behöva oroa sig över att de har valt 
fel skola till sina barn. De ska känna att skolan håller högsta kvalitet, att lärarna är de bästa 
och att deras barn inte hålls tillbaka i sin utveckling. Som ett led i att stärka språkutvecklingen 
ska varje kommunal skola ha ett väl fungerande bibliotek, med möjligheten att beställa böcker 
på andra språk. 

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 kvalitetsuppföljning och höga positiva förväntningar på alla elever. För att vi ska 
nå detta behöver vi fortsätta investera i skolan. Under mandatperioden 2022–2026 vill vi 
förstärka skolverksamheten och öka antalet behöriga lärare. För att Sigtuna kommun ska 
lyckas attrahera behöriga lärare behöver kommunen bli en attraktiv arbetsgivare genom att 
erbjuda höga löner, bra arbetsvillkor och kompetensutveckling. 

Om skolan ska lyckas med uppdraget att alla elever ska få utbildning utifrån sina egna 
förutsättningar så måste det finnas fler lärare på våra skolor. Att arbeta i tvålärarsystem ger 
trygghet, effektivitet och en fördjupad kunskap hos eleverna. Arbetsmiljön blir även stabilare i 
och med ett kollegialt lärande i vardagen. Lärarna utsätts för mindre stress och kan ha fokus 
på sitt kärnuppdrag. Med tvålärarsystem så minskar det administrativa arbetet, två lärare delar 
på de administrativa uppgifterna, vilket i sin tur ger mer tid till den pedagogiska 
verksamheten. Arbetsmiljön för eleverna blir stabilare, tryggare och undervisningen blir mer 
varierad. Med tvålärarsystem behöver man inte sätta in vikarie vid korttidsfrånvaro, vilket 
också ger en ökad arbetsro både för lärare och elever. 

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. 

För att möta elever med psykisk ohälsa kommer vi stärka elevhälsan samt förbättra 
samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det behövs därför tidiga 
främjande och förebyggande insatser som kan motverka denna utveckling. Exempelvis 
genom att öka tillgängligheten för eleverna att träffa psykologer och kuratorer. 

Fritidshemmen ska vara en självklar del av skoldagen. En trygg plats för kunskap, skapande, 
musik och idrott. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kan både bidra till högre kunskaper 
och ge alla barn en meningsfull fritid. Fritidshemmen har ofta haft en ojämn kvalitet med låg 
personaltäthet, men behöver vara ett stöd till elevers lärande. Därför vill vi genomföra en 
riktad förstärkning av fritidshemmen. 

 



Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Fler lärare i skolan – Alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång. 
• Inför tvålärarsystem – Tvålärarsystem ger trygghet och en fördjupad kunskap hos 

eleverna. Samtidigt som arbetsmiljön blir stabilare i och med ett kollegialt lärande i 
vardagen. 

• Lärarassistenter – Det behövs fler vuxna i klassrummen som kan se varje elev. 
Lärarassistenter ska finnas i alla skolor. 

• Kunskapsfokus i skolan – Pedagogik överlåtas till professionen. Lärare ska få vara 
pedagoger och skapa förutsättningar ett aktivt lärande. 

• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsregler på varje skola med återkoppling till 
föräldrar till elever som inte följer fastställda regler. 

• Satsning på fritidsverksamheten – Fler fritidspedagoger, pedagogisk verksamhet och 
förbättrad möjlighet att delta i avgiftsfri läxläsning. Fortsatt satsning på sommarfritids. 

• Nolltolerans mot mobbning och trakasserier – Ingen ska utsättas för mobbning eller 
trakasserier i skolan. 

• Säker skolvägsgaranti – Alla barn ska garanteras en säker väg till skolan, föräldrar ska 
kunna känna trygghet när de skickar iväg barnen. En säkrare väg till skolan görs genom 
insatser så som rätt infrastruktur, belysning och skolskjuts. 

• Fler specialpedagoger – Elever som behöver extra stöd i sina studier ska få det av 
specialpedagoger för att nå sina studiemål.  

• Öka andelen personal med lärarlegitimation – Vi ska attrahera behöriga lärare genom 
att erbjuda attraktiva löner, bra arbetsvillkor och vara konkurrenskraftiga. 

• Satsningar på landsbygdsskolorna – Likvärdiga skolor i hela kommunen. 
• Skolbaserade insatser för psykisk hälsa – Vi ska verka för att samverkan mellan 

skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten etableras för att minska den psykiska 
ohälsan bland kommunens barn och unga. 

• Öka insatserna mot hedersrelaterat förtryck och våld – Vi ska intensifiera arbetet 
med att förebygga och stoppa hedersrelaterat våld och förtryck. 

• Skolbibliotek på grundskolan – Alla elever ska ha nära till litteraturen för att locka till 
läsintresse och främja språkutvecklingen. 

• Lovskola – Ska erbjudas till elever i årskurs 6–9 om de riskerar att inte bli godkända eller 
är obehöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

• Gratis mensskydd i alla grundskolor – Alla skoltoaletter i kommunen ska erbjuda 
gratis mensskydd.  

 
 
Gymnasium 

En gymnasieexamen är grunden för en yrkesverksamhet och ett självständigt liv. Därför 
behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med 
fullständiga betyg. Investeringar i utbildning lägger grunden för människors frihet, arbete och 
välfärd. Vi vill att Sigtuna kommun ska ha Sveriges bästa kommunala gymnasieskola. 



Utbildning är nyckeln till goda framtidsutsikter med arbete och egenförsörjning. Utbildning 
ger frihet att forma sitt eget liv och möjlighet att förverkliga sina drömmar. 
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. Studiero och trygg lärandemiljö är en självklarhet. 

Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret har kommunen ett ansvar för att alla 
ungdomar i åldern 16–20 år ska erbjudas ett effektivt stöd. Fler ska lyckas med en utbildning 
där individuella lösningar genom praktik och studier ger en god möjlighet till detta. Det vi 
investerar i våra unga idag bidrar till minskat utanförskap, lägre samhällskostnader samt 
mindre psykisk ohälsa i framtiden. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Fler legitimerade lärare – Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med 
höga löner, bra arbetsvillkor och kompetensutveckling. 

• Förbättrad studiero – Tydliga ordningsregler på Arlandagymnasiet med återkoppling 
till föräldrar till elever som inte följer fastställda regler. 

• Fler specialpedagoger – Alla elever på gymnasiet ska få det stöd de behöver för att nå 
en gymnasieexamen 

• Stärk det kommunala aktivitetsansvaret – Så att färre ungdomar hoppar av 
gymnasieskolan. 

• Utökade satsningar på elevhälsovården – För att motverka psykisk ohälsa bland 
elever. 

• Gratis mensskydd i alla gymnasieskolor – Alla skoltoaletter i kommunen ska erbjuda 
gratis mensskydd.  

 

Komvux 

I Sigtuna kommun ska människor genom hela livet kunna utbilda sig för att ta de jobb som 
växer fram. I en alltmer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper 
och färdigheter. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också 
till människors frihet att forma sina egna liv. I vårt starka samhälle är utbildning inte längre 
något man får en gång som ung. Fler kommer att sadla om och byta yrkesbana mitt i livet. Så 
bygger vi ett tryggare Sigtuna kommun. 

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 vidareutbilda sig. Vi vill fortsätta satsa på den kommunala vuxenutbildningen. Det ska 
finnas goda möjligheter att 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 brett och 
med varierande metoder så att de sociala och könsbundna mönstren bryts upp. Vi 
socialdemokrater vill fortsätta stödja folkbildningen bland annat genom studieförbunden och 
folkhögskolorna. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Komvux i kommunal regi – För kompletterande studier, 
kompetensförsörjning och snabbare integration. 

• Ett tillgängligare SFI – Vi ska öka tillgängligheten så att fler kan 
studera på SFI. 

 
  



Trygghet – Vi ska bekämpa brottsligheten 
och dess orsaker 

I Sigtuna kommun ska alla vara trygga. Du ska känna dig trygg och säker oavsett var i 
kommunen du bor. Kvinnor ska kunna jogga på kvällen utan rädsla att utsättas för överfall 
och barn och unga ska kunna gå hem ensamma från skolan utan rädsla att utsättas för rån. Du 
som kommuninvånare ska inte behöva känna dig rädd eller känna obehag för att vistas 
utomhus på någon plats i kommunen. Arbetet mot kriminaliteten i Sigtuna kommun handlar 
om brottsbekämpande insatser idag och förebyggande insatser för framtiden. 

I det förebyggande arbetet görs viktiga insatser av över 1400 kommunanställda som har sin 
arbetsplats bland barn och ungdomar – skolpersonal, fritidspersonal, förskolepersonal, 
socialtjänstpersonal, fältarbetare med flera. De behöver i sin viktiga roll tydligt backas upp från 
högsta politiska håll. Vi socialdemokrater menar att denna personal måste ges de bästa 
förutsättningar att genomföra sitt arbete. Målet är att: Barn och ungdomar i Sigtuna kommun ska 
växa upp och utvecklas till ansvarsfulla medborgare som positivt bidrar till vår gemensamma 
trygghet och välfärd genom egen försörjning och demokratiskt engagemang. 

Gängkriminaliteten i kommunen utgör ett hot mot den allmänna tryggheten. Under de senaste 
åren har vi sett en ökning av skjutningar, narkotikahandel och bilbränder. Enligt 
Brottsförebyggande rådets senaste rapport om ungdomsrån ser vi att Sigtuna kommun är en av 
de kommuner i Sverige där flest ungdomsrån begås. Det är något vi inte kan acceptera. 
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla 
medel. Det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ. Vi ska 
bekämpa brottsligheten, men också dess orsaker. En framgångsrik brottsbekämpning förutsätter 
tidiga förebyggande insatser och hela samhällets engagemang. 

Trygghetsperspektivet ska vägas in i alla kommunala ärenden. Samverkan med näringslivet är en 
central del i Socialdemokraternas trygghetsskapande arbete. Där har BID-föreningarna (Business 
Improvement District) en central roll tillsammans med det helägda kommunala bostadsbolaget 
SigtunaHem och andra bostadsbolag, fastighetsägare samt lokala föreningar. BID är en 
samverkansform mellan aktörer som verkar i kommunen med syftet att bidra till dess positiva 
utveckling. Det är en långsiktig satsning som samlar krafterna i kommunen och tanken är att 
genom samverkan kan både insatserna stärkas och den ekonomiska och sociala nyttan öka. 

Vi ska verka för att en lokal polisstation öppnas i kommunen för att öka den polisiära närvaron. 
Förtroendet för polisen ska öka bland invånare och det görs genom relationsskapande insatser. Vi 
vill se fler poliser nära människor, inte bara när ett brott har begåtts. Polisen ska vara synlig i 
vardagen för att förhindra brott och öka tryggheten. Även om den direkta brottsbekämpningen är 
ett nationellt ansvar måste vi göra stora insatser för att skapa ett tryggare Sigtuna kommun. När 
brott begås ska vi slå tillbaka med vår samlade kraft. Vi ska fortsätta arbeta för att få tillstånd till 
utökad kameraövervakning. Med en utökad kameraövervakning i delar av kommunen har vi 
möjlighet att klara upp fler brott och arbeta effektivt för att säkerställa trygghet. 



Sigtuna kommun ska vara en kommun fri från kriminalitet. För att uppnå detta behöver vi 
kraftigt utöka kommunens samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Vi ska 
jobba för att motverka utanförskap, missbruk och kriminalitet. Det effektivaste sättet att hindra 
unga människor att välja kriminalitet är att erbjuda något som är bättre: en bra utbildning, något 
meningsfullt att göra på fritiden, ett första jobb samt möjlighet att flytta hemifrån. Vi vill införa 
sociala insatsgrupper i kommunen som arbetar nära polisen samt i nära samarbete med skolan för 
att fler ungdomar i riskzon ska upptäckas och få stöd i tid. 

Tryggheten är ett gemensamt ansvar och är något som byggs även genom samarbete med 
kommuninvånare och civilsamhället. Tillsammans jobbar vi för ett tryggare Sigtuna kommun. 

Vi socialdemokrater är fast beslutna om att Sigtuna kommun ska bli tryggare. Kommunen 
behöver bli bättre på att arbeta uppsökande för att hitta ungdomar och unga vuxna som är 
beredda att lämna kriminaliteten, men också att stödja de som har svårt att ta det första steget. En 
viktig åtgärd för att förebygga och bekämpa brottslighet handlar just om att fler individer får det 
stöd de behöver från kommunen för att kunna lämna dessa miljöer. Familjestödjare behöver även 
få mer resurser för att arbeta tillsammans med familjer som önskar råd, information, samtalsstöd 
samt hjälp. I arbetet mot bekämpningen av kriminaliteten ser vi också vikten av nattvandrare. 
Syftet med att utöka nattvandring i kommunen är att skapa social trygghet och agera förebild för 
unga samt att finnas som stöd. 

 Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Utökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – Ett aktivt 
förebyggande arbete med barn och ungdomar ska bedrivas i syfte att motverka 
utanförskap, missbruk och kriminalitet. 

• Anställa socialsekreterare med specialkompetens – För samarbete med polis, skola 
och fritidsverksamhet. 

• Lokal polisstation – Vi ska arbeta för att en lokal polisstation etableras i kommunen. 
Polisen behöver vara mer närvarande. 

• Utökad kameraövervakning på utsatta platser – För möjligheten att klara av fler 
brott. 

• Inga mörka otrygga platser – Bättre belysning och kontinuerlig upprensning av 
buskage. 

• Förstärk BID-föreningarnas (Busniess Improvment District) roll i kommunen – 
Sigtuna kommun ska bli tryggare och en mer attraktiv mötesplats. 

• Trygghetsperspektiv ska vägas in i alla kommunala ärenden – På samma sätt som 
barnperspektivet. 

• Satsningar på nattvandring – Det behövs fler vuxna ute på kvällarna. Sigtuna kommun 
ska uppmuntra och möjliggöra för ökad nattvandring. 

 

  



Äldreomsorg 

För oss socialdemokrater är det självklart att satsa på dem som varit med och byggt upp det 
svenska välfärdssamhället och i synnerhet Sigtuna kommuns välfärd. Den enskilda invånaren 
ska veta att äldreomsorgen är anpassad efter dennes önskemål och behov. Det är en 
självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över det stöd och den 
service som de är beroende av. Det är inte storleken på plånboken, utan den enskildes behov 
som ska avgöra tillgången till omsorg. Vården och omsorgen ska finnas där för alla den dag 
man behöver den. Vi vill ta fram en långsiktig kvalitetsplan för omsorgen med målet att den är 
jämlik och jämställd i hela Sigtuna kommun. 

 Socialdemokraterna är det parti som stärker de äldres rätt inom äldreomsorgen och ser till att 
höjd kvalitet går hand i hand med trygga arbetsvillkor för personalen. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Införa språkmatchning mellan brukare och personal – För att personalen i hemtjänsten
och kommunens särskilda boenden ska kunna kommunicera med alla sina brukare ska
språkmatchning införas.

• Ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen – Vi vill stärka de äldres rätt i
äldreomsorgen genom höjd kvalitet samt trygga arbetsvillkor för personalen.

• Fler träffpunkter i kommunen – Kommunens äldre behöver fler sociala mötesplatser, där
man kan fika, ha en pratstund samt arrangera aktiviteter och underhållning tillsammans med
föreningar och volontärer.

• En attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens – Undersköterskor som slutför vård- och
omsorgsprogrammet ska garanteras tillsvidareanställning på heltid.

• Heltid som norm – Alla anställda inom äldreomsorgen ska ha rätt till en heltidsanställning.
• Dietister - Alla äldre som bor på kommunens särskilda boenden ska få äta näringsrik och

balanserad kost.
• Införa måltidsråd – Rådet ska verka för matglädje och trevliga måltider med syftet att

främja ett hälsosamt åldrande
• Fler geriatriker – De äldre ska få specialiserad medicinsk behandling och rehabilitering med

målet att nå bästa möjliga livskvalitet.

En hemtjänst att lita på 

Vi ska införa kommunal hemtjänst i Sigtuna kommun. Sigtuna kommuns äldreomsorg har 
genomgått ett ideologiskt privatiseringsexperiment där vinstdrivande bolag kommit att få en 
allt större roll. Kommunens äldre invånare som har hemtjänst har rätt till en trygg hemtjänst 
och personalkontinuitet. De som arbetar inom hemtjänsten ska ha rätt till heltidsanställningar 
och en bra arbetsmiljö, där de har tid för alla brukares behov av stöd. 



Idag är all hemtjänst i Sigtuna kommun driven av privata utförare. Vi anser att företag som 
sätter vinst före god vård- och omsorg inte hör 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. 

Vi vill avskaffa minutscheman i hemtjänsten och garantera tillsvidareanställning på heltid till alla 
som slutfört vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor. Utöver det kommunala 
ansvaret för hemtjänsten 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 ansvaret för hemsjukvården så att den samlade formen ”hemvård” kan införas. 

Det är positivt att en stor andel av kommunens äldre fortsatt vill bo i sitt eget hem. Dock kräver 
det att deras boenden trygghetsanpassas. För att fler ska känna sig trygga hemma vill vi sänka 
brukarkostnaden för trygghetslarmen. Idag är kostnaden för ett trygghetslarm hög och som en 
konsekvens väljer många äldre bort trygghetslarmen. Kommunen har råd att stödja de äldre och 
trygghetsanpassa deras hem genom trygghetslarm. 

Sigtuna kommun behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i sitt arbete. Den 
omsorg som många anhöriga väljer att ge är av stor betydelse både för den närstående och för 
välfärden.  Insatser till omsorgsbehövande ska utföras med beaktande av den anhörigas behov 
av delaktighet och information, samt att dennes behov också tas hänsyn till. Därutöver ska 
anhöriga få stöd genom information, samtalsstöd och avlösning så att de fortsatt skall kunna 
arbeta och umgås med familjen. Vi ska även införa fast omsorgskontakt, vilket innebär att den 
som har hemtjänst ska tilldelas en namngiven undersköterska som ska hålla ihop omsorgen och 
fungera som ”spindeln i nätet”.

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 
• Hemtjänst i kommunal regi – Med hög kvalitet utan vinstsyfte.
• Avskaffa minutscheman – Anställda inom hemtjänsten ska få tillräckligt med tid för att 

hjälpa och stödja brukarna.
• Sänka brukarkostnaden för trygghetslarm – För att öka tryggheten och möjligheten för 

kommunens äldre att fortsatt bo kvar i sina hem.
• Kommunal hemsjukvård – Ansvaret för hemsjukvården ska överföras till kommunen så 

att den samlade ”hemvården” kan införas.
• Anhörigstöd – Kommunen ska, med ett anhörigperspektiv, arbeta proaktivt, 

individanpassat och förebyggande i arbetet med att stödja anhörigas behov av stöd
• Fast omsorgskontakt – För en tryggare och mer personlig hemtjänst.

Stärk särskilda boenden 

Den äldres behov och önskemål ska stå i fokus i alla Sigtuna kommuns särskilda boenden. 
Sigtuna kommun måste ha starka verktyg för att kontrollera och följa upp kvaliteten i 
särskilda boenden som drivs såväl privat som kommunal regi. Vi vill införa en garanti så att 
alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det. För 



att stärka personalkontinuiteten bland de särskilda boendena vill vi införa heltid som norm 
samt en fast läkarkontakt. På så vis ökar vi tryggheten hos brukarna och anhöriga. 

Sigtuna kommun ska anställa fler sjuksköterskor vid 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. Vi ska utöka den social samvaron genom en satsning på idrott och friluftsliv för att 
främja de äldres psykisk, sociala och fysisk hälsa. Vi vill även införa aktivitetsvärdar med särskilt 
ansvar för aktiviteter för dem äldre på våra boenden. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Särskilda boendena i driftform – Vi kommer verka för att kommunens särskilda boenden 
fortsatt drivs i kommunal regi.

• Bostadsgaranti för alla över 90 år – Kommunens äldre ska garanteras en plats i de 
särskilda boendena vid 90 års ålder.

• Mer personal – Fler undersköterskor och sjuksköterskor skall anställas i de särskilda 
boendena.

• Kompetenshöjande språkutbildning för personal – För att både personal och brukare 
skall kommunicera på ett obehindrat och effektivt sätt.

• Boendevärdar på särskilda boenden – Syftet är att öka andelen gemensamma aktiviteter 
och den sociala samvaron.

• Måltidsråd för ökat inflytande – Det ska införas ett måltidsråd på samtliga särskilda 
boenden. Såväl boende som anhöriga kan ingå i måltidsrådet.

• Valfrihet för brukarna – Kommunen ska främja valfrihet mellan kommunens särskilda 
boenden

• Särskilt boende i Rosersberg – Har du levt i Rosersberg ska du även kunna tillbringa 
ålderns höst i Rosersberg.

Aktiv seniorpolitik 

Alla människor oavsett ålder 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 att öka de äldres fysiska, 
mentala och sociala välbefinnande. Kommunen ska även erbjuda stöd till seniorvolontärer 
som bedriver samhällsinriktade insatser.  

Ensamhet är ett problem som ökar upp i åldern och kan påverka hälsan, både fysiskt och 
psykiskt. Genom träffpunkter, mötesplatser, äldreriksdag och ett rikt föreningsliv ska vi 
minska risken för isolering. För äldre ska bostaden inte vara isolerande, utan möjligheter till 
social samvaro ska finnas nära. Vi ska därför satsa på fler trygghetsbostäder och mötesplatser 
för äldre. Vi vill införa nolltaxa för pensionärs-, funktionshinder- och anhörigorganisationerna 



i lättillgängliga och godkända lokaler. Personer över 70 år ska även framöver ha förtur till 
SigtunaHems lättillgängliga lägenheter. Det ska finnas dagverksamhet för pensionärer som bor 
hemma, men som efter bedömning visar behov av daglig sysselsättning. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Äldreriksdag – Kommunens äldreriksdag ska vara ett återkommande 
arrangemang med politikersamtal, utställare och föreläsningar. 

• Starta kommunalt pensionärsråd – För ökat medinflytande och insyn. 
• Träffpunkt i Märsta – Ny anpassad lokal istället för Konsthall Märstas lokaler. 
• Träffpunkt i Sigtuna – Anpassad lokal för seniorer i Sigtuna. 
• Träffpunkt i Rosersberg – Anpassad lokal för seniorer i Rosersberg. 
• Nolltaxa för lokalhyror – Nolltaxa för pensionärs-, funktionshinder- och 

anhörigorganisationers lokalhyror ska införas. 
• Förtur till lättillgängliga bostäder – Personer över 70 år ska även framöver ha förtur 

till Sigtunahems lättillgängliga lägenheter. 
• Seniorbostäder och trygghetsboenden – Byggnation efter behov i de olika 

kommundelarna. 
• Utökad dagverksamhet – Syftet är att bryta isoleringen och möjliggöra kvarboende i 

den egna bostaden. 
 

  



Närvården  
Det är region Stockholm som ansvarar för sjukvården i Sigtuna kommun. Men det förhindrar 
inte oss att driva våra frågor mot regionen.  

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Öppna en gynekologmottagning i kommunen – En jämlik vård är också en tillgänglig. 
En tillgänglig vård är grunden för en jämlik hälsa. Därför vill vi att regionen öppnar en 
regionalt driven gynmottagning i kommunen. 

• Psykologmottagning för barn- och ungdomar – För att vården ska möta barn och 
ungdomar där de är, ska vi verka för att etablera en mottagning i kommunen 

• Nära och tillgänglig närakut – Alla kommuninvånare ska ha en nära och tillgänglig 
vård, oavsett vem man är eller var man bor. 

• Rätt vård i rätt tid och på rätt plats - Vi ska verka för att stärka vårdcentralerna i 
kommunen med förlängda öppettider och fler anställda. 

 
 

  



Omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 
vårdtagare inom socialpsykiatrin 

Samhället ska byggas med insikten om att alla människor har lika 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 

Kommuninvånare med funktionsvariationer ska ha möjlighet att leva som andra invånare i så stor 
utsträckning som möjligt. Den som har en funktionsvariation som innebär att den 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 det. 

Ska kommunen vara framgångsrik i sitt arbete med att tillgodose rättigheterna för personer med 
funktionsvariationer krävs ett nära samarbete med funktionshinderrörelsen. Den dagliga 
verksamheten ska utvecklas med fler platser och bättre kvalité. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Anpassade boenden – Gruppboende för personer med funktionshinder och/eller 
socialpsykiatri ska byggas ut efter behov. 

• Stöd i vardagen – Vi ska inrätta pedagogiska stödpersoner inom omsorgen om 
funktionsvariation. 

• Slopa delade turer – Vi ska avskaffa delade turer för personliga assistenter om så önskas. 
• Utökad daglig verksamhet – Vi ska utveckla den dagliga verksamheten och 

övriga sysselsättning insatser för att kunna erbjuda en mer givande och 
innehållsrik vardag för personer med funktionsvariationer. 

• Utökad samverkan med Region Stockholm – Gemensam hemvård skall drivas 
med Region Stockholm för bättre kvalitet och trygghet för assistansanvändare. 

• Möjligheten att påverka – Omsorgstagarna ska få större inflytande över den service de 
är beroende av. 

• Arbetsmarknadsinsatser – Öka jobbsatsningarna för personer med 
funktionsnedsättningar med målet att så många som möjligt ska komma in på den 
ordinarie arbetsmarknaden. 

• Anställ med ekonomiskt stöd – Kommunen ska stödja lokala företag att ta del av 
Arbetsförmedlingens anställningsstöd för att fler arbetsgivare ska vilja anställa människor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden 

• Utöka platserna på Cafe 4:an – Vi ska öka resurserna till Café 4:an för att förbättra 
öppettiderna, antalet platser samt anställa mer personal.  



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. Om alla, även den mest utsatta, ska ha förutsättningar att komma vidare till arbete 
och egen försörjning så måste samhället också kunna ge specifikt individuellt stöd. 

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 arbeta med 
snabb handläggning kring ärenden när invånare söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. 
Med en stark och trygg utbildnings- och arbetsmarknadspolitik 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 stärka sitt 
arbete kring kvinnofridsfrågor. Vi vill stödja de frivilligorganisationer som finns i kommunen 
såsom bland annat kvinnojouren, brottsofferjouren, mansjouren och organisationer som gör ett 
värdefullt arbete för hemlösa och missbrukare. 

Välfärdens resurser ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller kriminell verksamhet. Vi 
anser att rätt person ska ha rätt ersättning och stöd från våra trygghetssystem. För att förhindra 
fusket behöver kommunen bli bättre på att upptäcka fel, förhindra felaktiga utbetalningar samt 
kräva tillbaka pengar som betalats ut på grund av medvetet fusk. Arbetet med att motverka 
felaktiga utbetalningar och bidragsbrott är viktigt för förtroendet för välfärdssystemen. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Utbildning för anställda – Alla anställda inom förskola, skola, fritidsgårdar och 
socialtjänst ska genomgå en utbildning för att i tidigt skede upptäcka barn som far illa. 

• Stöd till frivilligorganisationer – Organisationer som gör samhällsnytta för människor 
i utsatta situationer ska få utökad stöd från kommunen. 

• Hjälp till hemlösa – Hemlösa ska erbjudas individuellt stöd och boende. 
• Barns utanförskap – 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, framför allt mot 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 – Vi ska öka resurserna till kommunens tjej- och 

kvinnojour. 



• Fler skyddade boenden – I samverkan med andra kommuner ska vi tillskapa fler 
skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor. 

• Fler familjecentraler – För att främja trygga uppväxtvillkor för barn samt erbjuda 
stödinsatser för föräldrar som är i behov av det.  

• Anställa fler socialsekreterare/familjestödjare – För att garantera att alla ärenden 
hanteras inom lagstadgad tid och att de som behöver stöd upptäcks i tid. Socialtjänsten 
ska även i samverkan med polis, skola och fritidsverksamhet arbeta förebyggande att 
inga ungdomar hamnar i kriminalitet eller missbruk.  

• Stoppa det organiserade och systematiska bidragsfusket – Skattepengar ska 
användas ansvarsfullt, rätt person ska ha rätt ersättning och stöd från våra 
trygghetssystem. 

 

  



Bostäder 

Bostadsbristen är en av Sigtuna kommuns största utmaningar och vi socialdemokrater ska driva 
en stark och framtidsinriktad bostadspolitik. Det har vi alltid gjort och det vill vi fortsätta att göra. 
För oss är en bra bostad en social rättighet och boendet är en grundläggande del av välfärden. 
Bostaden och boendemiljön påverkar starkt våra möjligheter att leva ett gott, rikt och tryggt liv. 
Vi ska se till att det byggs klimatsmarta hus som bidrar till att minska CO2-utsläppen i 
kommunen. 

Bostadsbristen drabbar invånare i alla åldrar. Bostadskön är lång och det vill vi ändra på. För att 
bostadskön ska kortas vill vi bygga bostäder av olika slag; hyresrätter, bostadsrätter, småhus och 
radhus. Med våra förslag kommer trångboddheten och segregation i kommunen att minska. En 
bra bostadspolitik fungerar även brottsförebyggande. Handeln med olagliga svarta hyreskontrakt 
ska bekämpas i samarbete med alla bostadsbolag som finns etablerade i kommunen. En egen 
bostad innebär ökad trygghet för invånarna. 

Vi ska kunna erbjuda unga människor som är folkbokförda i kommunen bonuspoäng så att de 
snabbare kan få ett eget lägenhetskontrakt i Sigtunahem. 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 kommun. Genom en aktiv markpolitik och samarbete med byggföretag vill vi se 
över möjligheten att erbjuda förmånliga lösningar för nybyggnation av egna hem. För invånare 
över 65 år som behöver en anpassad bostad med omsorgspersonal på plats del av dygnet ska 
trygghetsbostäder byggas och genom bonuspoäng ska de ha förtur till Sigtunahems lättillgängliga 
lägenheter. 

AB Sigtunahem ska framöver vara en viktig motor i bostadsförsörjningen 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. 

De kommande åren ska det byggas bostäder i hela kommunen och i olika upplåtelseformer. Det 
skall finnas goda förutsättningar att pröva nya former av boenden. Invånarna ska alltid få vara 
med och tycka till. Våra bostadsområden ska vara trevliga och trygga att bo i. Grönytor och 
planteringar ska underhållas, nedskräpning och förstörelse måste kraftfullt motverkas. För att 
bidra till ökad trygghet på kvällar och nätter ska parkeringar, gångvägar och grönytor ha bra 
belysning. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Hela kommunen ska leva – Nya områden ska byggas i alla kommundelar.  
• Valsta - Vi ska arbeta för att Valsta terrass, norr om Valsta centrum, ska förverkligas. 
• Västra Rosersberg – Ett nytt bostadsområde med god samhällsservice. 
• Öster om Märsta station – Ett nytt bostadsområde med god samhällsservice och nära till 

kollektivtrafiken ska byggas. 



• Sigtuna Stadsängar – Ska fortsatt växa fram i Sigtuna stad för att bli en levande och hållbar 
stadsdel.   

• Levande landsbygd – Möjliggöra för bostadsutveckling på landsbygden, även 
flerfamiljshus. 

• Bostadsutveckling på landsbygden – Pröva nya boendeformer på landsbygden tex 
generationsboenden, flerfamiljshus, klimathus (hus utan sladd – koncept). 

• En stärkt allmännytta (AB SigtunaHem) 
• Minska trångboddheten – För att förbättra hyresgästernas psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande. 
• Bekämpa olovlig andrahandsuthyrning – Kommuninvånare ska inte betala ockerhyror 

för sin bostad. 
• Trygga offentliga platser – Alla parker och allmänna ytor mellan husen ska vara upplysta 

och trygga. 
• Bygga fler hyresrätter – Sigtunahem ska bygga hyresrätter i kollektivtrafiknära områden. 
• Ungdomslägenheter – Vi ska bygga fler ungdomslägenheter så att fler unga människor kan 

flytta hemifrån för studier och arbete. 
• Ökad trygghet i trapphusen – Trygga trappuppgångar med bovärdar, som arbetar med att 

hålla huset tryggt, rent och trivsamt. 
• Sigtunahems överskott ska gå till upprustning och satsningar – Inte aktieutdelning. 
• Fler trygghetsboenden och seniorboenden ska byggas – Ett enkelt och bekvämt 

alternativ för den aktiva och friska senioren och samtidigt ett boende att kunna åldras i. 
• Bonuspoäng – Unga och äldre ska ges bonuspoäng för att underlätta inträde på 

bostadsmarknaden. 
• Trygga, trivsamma, rena och gröna bostadsområden – Nybyggnationer ska planeras för 

att skapa gemenskap. 

  

  



Infrastruktur och kommunikation 

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. 

Socialdemokraterna kommer att arbeta för att en helt ny Märsta station med ett resecentrum 
ska bli verklighet. Vi behöver kommunicera detta med såväl Trafikverket som staten eftersom 
det inte är en hög kostnad (750 miljoner kr) som kommunen kan ta på egen hand. 
Kommunen ska samtidigt planera för en ny stadsdel med bostäder och samhällsservice öster 
om stationen. Busstrafiken till Arlanda behöver gå dygnet runt och nya busslinjer måste 
skapas när nya arbetsplats- och bostadsområden tillkommer. 

Socialdemokraterna ska verka för att pendeltågen fortsätter gå minst fyra gånger i timmen till och 
från Märsta och Rosersberg. Socialdemokraterna ser gärna att skip stop modellen tillämpas för 
kortare restider, 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 kräver att SL inför anropsstyrd kollektivtrafik, för att på så vis erbjuda kollektivtrafik 
vid behov. 

Bygget av en fullständig motorvägsav / på-fart vid Måby måste påbörjas. På väg 263 måste 
kapacitetshöjande insatser genomföras samtidigt som ytterligare bostads- och företagsetableringar 
bör underlättas. 

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att öka trafiksäkerheten, bland annat genom 
utbyggnad av gång- och cykelvägar, bättre belysning och säkrare busshållplatser både i och mellan 
landsbygden och tätorter. 

En god stadsplanering är en viktig insats för att få bort strukturer som gynnar kriminalitet. 
Åtgärder som kraftigare belysning, bättre renhållning och strategiska farthinder i gaturummet 
utgör viktiga pusselbitar för att göra gatumiljön tryggare. Kommuninvånarna ska känna sig 
välkomna i sitt eget område och genom rätt stadsplanering öppnar vi upp för en ökad närvaro 
och mer rörelse i stadsdelen. 



Genom att systematiskt integrera kulturen i Sigtuna kommuns infrastruktur har konsten och 
kulturen förmågan att bredda deltagandet och öka efterfrågan på kulturella aktiviteter hos barn 
och vuxna genom kulturupplevelser. Exempelvis genom att inkludera ljud- och ljusdesign i det 
offentliga rummet med syfte att öka tryggheten i områden, gator och gångtunnlar som upplevs 
otryggt. Den tidigare forskningen har även visat att konst och kultur har hälsofrämjande effekter. 
För att förverkliga målet om att inkludera konst och kultur i Sigtuna kommuns infrastruktur är 
det viktigt att kommunen översätter utredningar och policys till handling, där kreativitet är 
centralt. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Märsta station – Vi ska verka för att en ny Märsta station byggs inkl. resecentrum. 
• Pendeltåg – Krav på SL att pendeln alltid ska trafikera Märsta och Rosersberg minst 4 

gånger i timmen, samt att skip stop modellen utvecklas genom en utökning av kapaciteten. 
• Spårbunden trafik från Märsta till Arlanda – Det måste bli enklare att pendla sträckan 

Märsta- Arlanda. 
• 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. 
• En attraktiv cykelkommun – Vi ska anlägga säkra, effektiva och gröna cykelstråk, samt 

erbjuda en god service och cykelparkeringar nära attraktiva besöksmål. 
• Den regionala stadskärnan – Verka för bättre lokal kollektivtrafik inom den regionala 

kärnan Arlanda-Märsta. 
• Sigtuna-Märsta-Arlanda – Vi ska verka för bättre kollektivtrafik på sträckan Sigtuna-

Märsta-Arlanda dygnet om. 
• Trafikplats Måby – Kräva av staten att bygga en fullständig motorvägsav / på-fart vid 

Måby. 
• Trygghetsskapande stadsplanering – Kraftigare belysning, bättre renhållning och 

strategiskt placerade farthinder och övervakningskameror ska minska brottsligheten och ökar 
den upplevda tryggheten. 

• Integrerat kulturperspektiv i infrastrukturplanering – Ljud- och ljusdesign i det 
offentliga rummet med syfte att öka tryggheten i områden, gator och gångtunnlar 

• Inför tillgänglighetsrådet – För att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor samt stärka 
inflytandet för personer med funktionsnedsättning i kommunen. 

• Landsbygdens medinflytande och insyn – Vi vill införa ett landsbygdsråd med syftet att 
utbyta information, idéer och strategier för att ge ett rikt vardagsliv och ett gynnsamt 
företagsklimat på landsbygden. 

 
 

  



Kultur, folkbildning och idrott 

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. Ungdomar som väljer en föreningsaktivitet har större chans att 
lyckas i skolan och därmed i framtiden. Stöd till utvecklande ungdomsverksamheter är viktigt. 
Föreningar som gör en allmännyttig insats ska få en positiv ekonomisk stimulans. En utvecklande 
kultur- och fritidspolitik för Socialdemokraterna är en naturlig och självklar del av den 
kommunala verksamheten. 

 Vi vill öka barn och ungas möjligheter att utforska och utöva kultur. Bland annat ska 
Kulturskolans arbete integreras än mer grundskolans verksamheter. Vi vill öka satsningarna på 
tillgängligheten på kultur för barn och unga. Vi vill samtidigt rikta särskilda insatser till 
pensionärer, studenter och personer med funktionsvariationer och andra som inte självklart tar 
del av kulturlivet. 

De fritidsaktiviteter som kommunen erbjuder eller stödjer ska vara tillgängliga och välkomnande 
för alla. Variationen är grunden för ett rikt kulturliv och måste värnas och utvecklas. Det är 
viktigt att erbjuda attraktiva verksamheter i bra lokaler och att hålla nere deltagaravgifterna så att 
alla som vill kan vara med. 

Biblioteket har en betydande roll i och för det demokratiska samhället, men också för att vårda 
och utveckla språket. Vi kommer att fortsätta prioritera biblioteksverksamhetens utveckling. 
Biblioteksverksamheten har dessutom fått en ny roll i dagens samhälle, utöver att låna ut böcker. 
Biblioteken arrangerar IT- och datorhandledning, språkcafé, sagostunder, pyssel aktiviteter med 
mera. Detta är något vi vill värna och utveckla. Barn med ett annat modersmål än svenska bör i så 
stor utsträckning som möjligt få tillgång till litteratur både på svenska och på det egna 
modersmålet. 

Kommunen ska uppmärksamma och tillvarata idrottsrörelsens unika förutsättningar att arbeta 
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 
utomhusbad och simhall ska fortsatt drivas i kommunal regi och utvecklas till att bli en 
mötesplats för många olika typer av aktiviteter och arrangemang. 

Vi anser att det är viktigt att bygga ut våra fritidsgårdar på ett professionellt sätt med ett nära 
samarbete med, skola, polis, socialtjänst och föreningsliv, särskilt i områden med barn som växer 
upp i utsatta familjeförhållanden. Utbildad personal får på detta sätt en grundläggande överblick 
över förutsättningar och beteende hos de unga utanför skoltid. 

Det ska inte vara en ekonomisk fråga om barn och unga ska kunna delta i idrotten eller 
föreningslivet. Nolltaxa för ungdomsföreningar möjliggör för kommunens föreningar att erbjuda 
mer aktiviteter till inga eller lägre deltagaravgifter, dessutom ökar det efterfrågan på bokade tider 
under icke säsong, vilket bidrar till ökat antal aktiviteter för barn och ungdomar. En nolltaxa tar 



även bort den administrativa bördan för föreningarna, då de oftast drivs ideellt. Målet med att 
införa nolltaxa för barn och unga året om är att fler ska ha råd att träna och att ingen ska behöva 
välja bort idrotten på grund av extra avgifter när det inte är säsong. 

Vi ser folkbildningen som en viktig del av kommunens framtida kulturliv. I Sigtuna kommun är 
den idéburna verksamheten ett viktigt komplement som medverkar till gemenskap och 
samhällsutveckling. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Fler fritidsledare och fältarbetare (Ung i Sigtuna) – Ska bygga relationer, agera som goda 
förebilder och genomföra insatser i ungdomarnas liv där det inte annars finns en 
vuxennärvaro. 

• Fler föreningslokaler – För kommunens rika kultur- och föreningsliv. 
• Stöd till folkbildningen – Med syftet att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och 

utbildningsnivån i kommunen 
• Fotbollshall vid Midgårdsvallen – En specialanpassad träningshall för kallare årstider. 
• Ny ishall i Märsta – Bygga en ny klimatsmart ishall i Märsta 
• Öppna ett bibliotek i Valsta – Det behövs ett bibliotek centralt i Valsta. 
• Öppna Konsthall Märsta – Vi vill öppna konsthall Märsta. 
• Utöka Rävsta sommarfritids – Fler barn i kommunen ska få plats på Rävsta sommarfritids. 
• Alla över sex år får plats på sommarsimskola – Alla kommuninvånare från sex år och 

uppåt erbjuds en plats på sommarsimskola i fyra veckor under sommarlovet 
• Ökat stöd till föreningar som bedriver läxhjälp 
• Fler ungdomsgårdar – Så att fler ungdomar får en meningsfull fritid. 
• Mer resurser till spontanidrotten – Målet är att fler ungdomar får möjligheten att idrotta i 

egen regi eller med kompisar för att främja fysisk och psykisk hälsa samt för att motverka 
utanförskap. 

• Nolltaxa för ungdomsföreningar – Förenkla för ungdomsföreningar att bedriva sin 
verksamhet och håller nere medlemsavgifterna. 

 
 

  



Arbetsmarknad 

Arbete ger människor trygghet, stolthet och självständighet. Att skapa förutsättningar för arbete, 
egen försörjning och full sysselsättning ska därför ha högsta prioritet. Det behövs insatser för att 
höja utbildningsnivån för att arbetskraftsutbudet ska matcha efterfrågan. Att höja 
utbildningsnivån är därför ett viktigt område att satsa på, om arbetslösheten ska minska. När 
många arbetar och betalar skatt har vi råd med en god välfärd. Därför prioriterar vi jobben och 
välfärden. 

Kommunen ska genomföra insatser för att fler kommuninvånare ska komma i arbete och studier 
och på så sätt minska arbetslösheten. Sigtuna kommun ska konkurrera med kompetens och nya 
idéer, inte med social dumpning, låga löner och otrygga anställningsförhållanden. Därför ska vi 
förse kommunens näringsliv med hög och relevant kompetens genom vår vuxenutbildning och i 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Socialdemokraterna ser det som ett kommunalt ansvar att erbjuda yrkesspecifik utbildning och 
kunskap i svenska språket och förenkla vägen till arbetsmarknaden för alla som kommit till vårt 
land. Genom denna utbildnings- och arbetsmarknadssatsning erbjuder vi en väg in i samhällets 
gemenskap. Med en god jobbpolitik och ett gränsöverskridande arbete jobbar vi för att öka 
integrationen samt förebygga och förhindra segregation. 

Kommunens riktade arbetsmarknadsinsatser ska fokusera på grupper och individer med de 
största stödbehoven, exempelvis unga, nyanlända, personer med funktionsvariation och 
långtidsarbetslösa. Kommunen ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan arbeta för ett statligt servicekontor etableras i Sigtuna kommun. I de fall 
Arbetsförmedlingen inte lyckas hitta arbete till människor som kan och vill, tar kommunen ansvar 
för att få fler i arbete. Vi är övertygade om att alla människor vill bidra och att alla som kan också 
ska arbeta. 

Vi ska anställa fler kommunala jobbcoacher och vi vill att de privata jobbcoacherna (LOV) 
avvecklas och konverteras till kommunala tjänster. Fler invånare ska erbjudas praktik, 
arbetsträning och extratjänster för att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi kan se att en 
kommunal jobbcoach i samverkan med det kommunala näringslivet har en förmåga att minska 
arbetslösheten i kommunen. Dessutom anser vi i att detta i kombination med vuxenutbildningar 
ligger i linje med Socialdemokraternas ambitioner för att minska arbetslösheten. 

Ett första sätt att bekanta sig med arbetslivet är genom sommarjobb. I samarbete med 
kommunens näringsliv och organisationer ska vi införa sommarjobbsgaranti. Garantin ska gälla 
alla kommunens ungdomar som studerar på gymnasiet, mellan årskurs ett till och med år tre. 
Sommarjobbet ger en värdefull första rad på CV:t och möjligheten att tjäna sina egna pengar. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Statligt servicekontor – Vi ska verka för att Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
kommunen samverkar och att ett statligt servicekontor etableras, helst i Valsta. 



• Samverkande och riktade arbetsmarknadsinsatser – I samarbete med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska kommunen arbeta aktivt så att fler 
kommer i jobb. 

• Införa sommarjobbsgaranti – Alla ungdomar i gymnasieåldern ska garanteras 
sommarjobb. 

• Kommunala jobbcoacher – Kommunen ska anställa egna jobbcoacher för att fler 
invånare ska komma ut i jobb snabbare. 

• Utveckla Destination Sigtuna – Kommunens stöd till utvecklingen av destination 
Sigtuna och besöksnäringen ska ligga på en fortsatt hög nivå. Detta bidrar till fler 
besökare och genererar arbetstillfällen. 

• Utbildnings-och arbetsmarknadscenter – Fler invånare ska erbjudas utbildning, 
praktik, arbetsträning och extratjänster för att få in en fot på arbetsmarknaden. Ingen ska 
få fastna i långvarig arbetslöshet. 

• Samarbete skola – näringsliv – Fler unga entreprenörer och företagare ska samverka. 

  



Integration 

I Sigtuna kommun ska vi stå upp för värderingar om jämställdhet och demokrati. Vi ska vara en 
välkomnande kommun som ser till att alla, oavsett bakgrund, får plats i samhällsgemenskapen. 
En kommun där alla har möjligheten att försörja sig själva. Integration betyder ett starkare 
samhälle och en god sammanhållning. Sigtuna kommun ska verka för att alla ska ha lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter till ett bra liv. 

Vi socialdemokrater är måna om människans frihet och jämlikhet. Alla människor är värda att 
leva ett gott liv. Det är därför viktigt för oss att arbeta för att nyanlända i vår kommun, så snart 
som möjligt, lär sig det svenska språket och kommer i arbete. Genom goda språkkunskaper och 
etablering på arbetsmarknaden kan den nyanlända leva ett friare liv och bidra till att stärka 
samhället. 

Vi vill korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad. Språk är makt och i Sverige är 
det svenska språket nyckeln till integration. Det öppnar dörrar på arbetsmarknaden och skapar 
förutsättningar för människor att försörja sig själva. 

Kommunen ska genom samarbete med studieförbund och föreningar möjliggöra språkträning för 
vuxna. Vi vill förstärka SFI och satsa på fler vuxen-och yrkesutbildningar, och när det behövs, i 
kombination med studier i svenska. 

Genomsnittstiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har nästan halverats, men 
mer måste göras för att korta vägen till jobb ytterligare. Alla som kan jobba, ska ges möjlighet till 
jobb. Under den kommande mandatperioden ska vi satsa på arbetsmarknadsinsatser för att få fler 
i arbete. 

Förenings- och näringslivet har en särskild roll för att den som är nyanländ ska kunna få tillgång 
till en meningsfull fritid och lättare komma in i samhället. Därför vill vi stötta föreningslivet i 
Sigtuna kommun genom ekonomiskt stöd och föreningslokaler. Vi ser även att näringslivet har 
en viktig roll för att underlätta integrationsprocessen genom arbete. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Rätt till SFI-undervisning inom en månad – Alla invandrare får påbörja sina SFI-studier 
inom en månad efter registrerad ankomst till kommunen. 

• En beredskapsgrupp för integration – Kommunen skall ha en beredskapsgrupp för 
integration som skall innefatta SFI, arbetsmarknadsinsatser och bostad. 

• Nytt SFI i Märsta – För att öka tillgängligheten och delaktigheten i SFI. 
• Ta vara på nyanländas erfarenheter – Alla elever som går SFI ska, kartläggas med 

utgångspunkt från tidigare utbildning och yrkeserfarenheter. 
• En lättare väg in på arbetsmarknaden – Alla elever som går SFI ska ges möjligheten 

att få kontakt med arbetsmarknaden genom praktik och/eller arbete. 
• Stöd till föreningar – Idrott- och kulturföreningar som verkar för ökad integration ska 

få ökade kommunala resurser  



Yrkeshögskola 

Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att kommunen ska klara 
kompetensförsörjningen i framtiden. Om Sigtuna kommun fortsatt ska vara konkurrenskraftig 
krävs skickliga yrkesarbetare, vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar. 

För att minska den utbredda arbetslösheten i kommunen vill vi att fler ska söka erbjudas 
yrkesutbildningar. Sigtuna kommun är ett av norra Europas främsta logistiknav med Arlanda 
flygplats, Sveriges största arbetsplats. Automatiseringen och digitaliseringen av arbetsmarknaden 
kommer att kräva en ny sorts av kompetens. För att möta efterfrågan på kompetent arbetskraft, 
ska Sigtuna kommun erbjuda yrkesutbildningar som ligger i linje med framtidens efterfrågan. 

Ingen kommuninvånare skall behöva vara arbetslös på grund av att de inte har de rätta 
kvalifikationerna. Kommunen ska arbeta uppsökande och erbjuda arbetssökande vägledning och 
stöd för att påbörja utbildningar samt hitta arbete som de är kvalificerade för. Yrkeshögskolans 
utbildningar ska vara sammansatta utifrån näringslivets behov och skall drivas i samarbete mellan 
kommunen och näringslivet. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Bredda utbudet av yrkesutbildningar – Sigtuna kommun ska erbjuda yrkesutbildningar 
som ligger i linje med framtidens efterfrågan. 

• Utveckla yrkeshögskolan – Med fler och alternativa utbildningsplatser, större flexibilitet 
och bättre planeringsförutsättningar. 

  



Näringsliv 

Vi ska se till att det lokala näringslivet blomstrar i Sigtuna kommun. Ett starkt näringsliv är 
en tillväxtmotor som skapar arbetstillfällen för kommuninvånarna. Det ska vi ta till vara 
genom att ha en nära dialog med företagen i kommunen. Alla företag är viktiga företag, såväl 
små som medelstora och stora. Sigtuna kommun kan och ska ha Sveriges bästa lokala 
företagsklimat. Kommunen ligger i en expansiv superregion mitt emellan Uppsala och 
Stockholm och här finns de bästa förutsättningarna för näringslivet att växa. Det betyder att 
det finns fler jobb i Sigtuna kommun än i många andra delar i Stockholms län. Samtidigt har 
Sigtuna kommun ett centralt läge med god kollektivtrafik, vilket attraherar många företag att 
etablera sig just här. 

Ett starkt näringsliv är viktigt för att skapa tillväxt men det är minst lika viktigt för kommunens 
identitet och själ. Vi ska bedriva en aktivare näringslivspolitik där företagen känner sig viktiga och 
lyssnade på. Vi ska ge företagen bättre service och minska den administrativa bördan när de är i 
kontakt med kommunen. I samarbete med kommunens Utbildnings- och arbetsmarknadscenter 
som vi ska starta upp kommer kommuninvånarna att vara anställningsbara och redo att ta de 
jobb som finns. Kommunen har ett viktigt ansvar för kompetensförsörjningen inom de näringar 
som finns här. 

Arlanda flygplats med den intilliggande flygplatsstaden och Rosersbergs industriområde ska ges 
förutsättningar att fortsätta utvecklas. Vi ser även positivt på att Brommas kommersiella flygtrafik 
flyttar till Arlanda. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun ska bedriva en aktiv politik för att ge 
både befintliga och nya företag bra service. Kvaliteten på den kommunala servicen till 
småföretagen ska öka och det ska skapas lättillgängliga forum för dialog mellan kommunledning 
och företagare. Därför vill vi starta ett näringslivsråd. Näringslivsrådet ska arbeta för att skapa en 
tätare dialog med företagen i kommunen och för att kunna lyfta upp aktuella frågor på bordet. 

Sigtuna kommunen ska vara företagarnas självklara val för samarbeten, och ska upplevas som en 
naturlig, kompetent och samarbetsinriktad samtalspartner för alla typer av företag. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Nära dialog med företagen i kommunen – Med såväl små, medelstora som stora företag. 
• Vi ska etablera ett näringslivsråd – Näringslivsrådet ska arbeta för att skapa en tätare 

dialog med företagen i kommunen och vara ett forum för att driva näringslivsfrågor 
• Trygga företag i Sigtuna kommun – Trygghetsfrågan måste prioriteras och kommunen 

ska lyssna på och utgå från företagens behov. Här behövs målmedvetenhet, krafttag och 
samverkan mellan politik, näringsliv och polisen. 

• Utveckla kvaliteten på kommunens service till småföretagare – Service, bemötande och 
korta handläggningstider är av stor vikt för ett konkurrenskraftigt företagsklimat. Det ska 
vara enkelt att vara företagare i kommunen. 

• Kommunens upphandlingsarbete ska vara effektivt, tryggt och tydligt – Upphandlade 
företag ska alltid ha kollektivavtalsliknande villkor. 



• Nya företagsetableringar – Effektiv planering, investeringar i infrastruktur och bra service 
ska uppmuntra nya företagsetableringar. 

• Krav på lärlingsplatser i offentliga upphandlingar – Det ska ställas krav på att bygg- och 
anläggningsföretagen erbjuder minst en lärlingsplats när de vinner en upphandling i Sigtuna 
kommun. 

  



Miljö och klimat 

Hållbarhet har flera dimensioner, till exempel ekologisk, social, demokratisk och 
ekonomisk. Därför berörs alla politikområden i strävan mot ett hållbart samhälle. Sigtuna 
kommun ska vara ett föredöme, motivera och inspirera kommuninvånarna och företagen 
att förstå den miljö- och klimatpåverkan våra handlingar och produktionen åstadkommer. 

En av de viktigaste miljöomställningarna kommer att ske på transportområdet. 
Klimatutmaningarna kräver en omställning av hur vi transporterar oss. Kollektivtrafiken 
måste bli mer attraktiv. Vi vill att fler ska kunna välja kollektivtrafik som färdmedel till 
jobb, skola och fritidsaktiviteter. För att detta ska kunna uppnås behöver vi en 
kollektivtrafik som är pålitlig, effektiv och följer de resmönster som kommuninvånare har. 
Dessutom behöver kommunen fler fria parkeringsplatser för pendling, så att invånarna kan 
ta tåget till stan istället för bilen. När det gäller busstrafiken vill vi säkerställa en bättre 
trafikering på landsbygden och till kommundelarnas målpunkter. 

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. 

Din röst på Socialdemokraterna innebär: 

• Ställ hårda miljökrav vid upphandlingar – Kommunen ska arbeta 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 närodlad och närproducerad livsmedel. 
• Mälaren – Förbättra den allmänna tillgängligheten till Mälaren och upprätthåll hög 

vattenkvalitet. 
• Upprätta fler återvinningsstationer – Kommunen måste öka antalet återvinningsstationer 

samt förenkla tillgängligheten till dem. 
• Återbruksdepå för byggmaterial – Kommuninvånare ska kunna lämna överblivna 

byggmaterial till återbruksdepå så bidrar de till ett mer kretsloppsanpassat samhälle. 



• Fri pendlingsparkering – För att stimulera kollektivresor bland invånare ska fri 
pendlingsparkering införas. 

• Andelen ekologisk mat ska öka – Alla kommunala verksamheter som serverar mat ska 
arbeta för ökat andel ekologisk mat. 

• Ultraladdare för elbilar – Kommunen ska investera i ultraladdare för att underlätta 
övergången till fossilfria fordon. 

• Rusta upp och utveckla grönområden och parker – En grönare och skönare Sigtuna 
kommun med fler träd och fler odlingar i stadsdelarna. 

• Stoppa PFAS – Vi ska arbeta för att minska andelen PFAS i kommunens grund- och 
dricksvatten samt miljö. 

 




