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DET ÄR DAGS FÖR MAKTSKIFTE I
SIGTUNA KOMMUN

VI BEHÖVER DIN RÖST I VALET DEN 11 SEPTEMBER
I valet den 11 september avgör du Sigtuna kommuns framtid. Under de senaste fem åren 
har Moderaterna styrt kommunen. Utvecklingen går åt fel håll, med en ökad kriminalitet, 
försämrade skolresultat och en äldreomsorg som går på knäna. Sigtuna kommun kan 
bättre.  

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har en tydlig prioritering. Alla som bor i kommu-
nen ska leva ett tryggt liv. I Sigtuna kommun ska vi vända på varenda sten för att bryta 
segregationen och bekämpa brotten samt brottens orsaker. Alla barn som växer upp i 
kommunen ska ges de bästa förutsättningarna att lyckas med sin skolgång. Vi ska snabba 
på integrationen. Fler kommuninvånare ska komma i arbete. Det lokala näringslivet ska 
blomstra. Äldreomsorgen ska stärkas. De som varit med och byggt upp Sverige förtjänar 
att få det stöd de behöver. 

Var med och vänd utvecklingen, rösta på Socialdemokraterna den 11 september.

Sigtuna kommun kan bättre.

SE NÅGRA AV VÅRA VALLÖFTEN FÖR VALSTA-STENINGE-STENINGEHÖJDEN

Marie Axelsson (S)
Oppositionsråd



Förskola
• Fler förskollärare och barnskötare på förskolorna i Valsta-Steninge – för att minska barngrupperna.
• Platsgarantin ska gälla – alla barn ska kunna gå i den förskola som är närmast hemmet.
• 30 timmars förskola – för de barn vilkas föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med syskon.

Grund- och gymnasieskola
• En ny och modern grundskola i Valsta – för att barnen ska ges möjlighet till en bra utbildning i sin närmiljö.
• Fler legitimerade lärare – alla elever ska få det stöd de behöver för att klara sin skolgång på Eddaskolan, Saga-
skolan, Steningehöjdens skola och Galaxskolan.
• Stärkt kommunalt aktivitetsansvar – för att förebygga avhopp från gymnasieskolan.

Trygghet
• Verka för en lokal polisstation – för ökad tillgänglighet och samverkan med civilsamhället.
• Utökad kameraövervakning – för ökad trygghet på utsatta platser t. ex. Valsta centrum.
• Förstärkt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) – för att motverka utanförskap, miss-
bruk och kriminalitet bland kommunens barn och unga.

Hemtjänst
• Hemtjänst i kommunal regi – för en hemtjänst med hög kvalitet utan vinstsyfte.
• Fast omsorgskontakt – för brukarens behov av trygghet, personalkontinuitet och individanpassad omsorg.
• Sänkt brukarkostnad för trygghetslarm – för att brukare skall känna trygghet i sitt hem.

Särskilt boende
• Fler geriatriker – för att de äldre ska få god livskvalitet behövs tillgång till specialistkompetens.
• Heltid som norm – för att bidra till minskad personalomsättning inom äldreomsorgen.
• Införa boendevärdar – för att främja äldres aktiviteter och sociala samvaro på Ymers äldreboende.

Närvården
• Gynekologmottagning i kommunen – en jämlik hälsa förutsätter tillgänglig vård.
• Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i kommunen – för att vara tillgänglig där barn och unga bor.
• Närakut i kommunen – alla ska ha en nära och tillgänglig vård.

Bostäder
• Minska trångboddheten i Valsta och Steninge – för en trygg och bra hemmiljö.
• Valsta terrass – fler och billigare hyres- och bostadsrätter norr om Valsta centrum.
• Ökad trygghet i trapphusen – trygga trappuppgångar med bovärdar som arbetar med att hålla huset tryggt, rent
och trivsamt.

Infrastruktur och kommunikation
• Verka för ett nytt stationshus med resecentrum i Märsta – för ökad trygghet och service för alla pendlare.
• Bättre kollektivtrafik i hela kommunen – trafikering dygnet runt mellan Valsta-Märsta-Arlanda.
• Ökad turtäthet med pendeltåg Stockholm-Märsta – för att stimulera till ökat kollektivresande och nyinflyttning.

Kultur och idrott
• Föreningarnas hus i Valsta – ett aktivitetshus med kulturaktiviteter för invånare i alla åldrar.
• Ett nytt bibliotek – för att Valsta-och Steningeborna ska ha tillgång till läsning och folkbildning.
• Specialanpassad fotbollshall vid Midgårdsvallen – för att underlätta träning under under kallare årstider.

Arbetsmarknad
• Sommarjobbsgaranti – för att alla gymnasieelever ska garanteras ett sommarjobb.
• Statligt servicekontor i kommunen – i samverkan med Arbetsförmedlingen & Försäkringskassan.
• Utbildnings-och arbetsmarknadscenter – för att fler invånare ska komma ut i jobb.

Integration
• Flytta SFI till Märsta – för att öka tillgängligheten och deltagandet.
• Rätt till SFI – nyanlända ska påbörja sina SFI-studier inom en månad efter registrerad ankomst.
• En beredskapsgrupp för integration – som ska innefatta SFI, arbetsmarknadsinsatser och bostad.
Klimat och miljö
• Fri pendelparkering för kommuninvånare – för att stimulera till ökat kollektivresande.
• Rusta upp och utveckla grönområden och parker – för en grönare och skönare utomhusmiljö.
• Ultraladdare för elbilar – för att underlätta övergången till fossilfria fordon.



SOCIALDEMOKRATER
- från Valsta-Steninge-Steningehöjden, för 
Valsta-Steninge-Steningehöjden
Socialdemokraterna har inte bara en bra politik för  
Valsta-Steninge-Steningehöjden, vi har också 14 
kandidater från denna del av kommunen på vår 
valsedel.

Vill du att Sigtuna 
kommun ska ha en 
riksdagsledamot?
I valet den 11 september kan 
du vara med och välja in en 
riksdagskandidat från vår 
kommun. Kryssa Emel 
Karakaya #23 till riksdagen!

Vill Du ha en mer tillgänglig 
sjukvård och bättre kollektivtrafik?

Vi vill öppna en närakut, gynekologmottagning och barn- och 
ungdomspsykiatri i kommunen. Vi ska även verka för ökad tur-
täthet med pendeltåg Stockholm-Märsta och kräva av SL och 
staten att bygga om Märsta station till ett modernt
resecentrum. 

Vill du veta mer om Socialdemokraternas politik i 
Sigtuna kommun?
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har, förutom det 
program du håller i din hand, ett detaljerat kommunalt  valpro-
gram samt lokala handlingsprogram för de övriga kommunde-
larna. Du hittar dessa program och kontaktuppgifter till oss på

www.socialdemokraternaisigtuna.se 
Du kan även ringa till
08-591 155 59

KANDIDATERNA
2. Ronnie Lundin,
52 år, Inköpare, Östra
Steninge

4. Ramo Hajdarovic,
24 år, Fritidsledare,
Valsta

7. Abir Karademir, 43
år, Civilekonom,
Östra Steninge

16. Allan Faraj, 21 år, Studerande, Östra
Steninge
20. Asger Hassanali, 65 år, Konsult,
Valsta
23. Petra Debby, 38 år, Undersköterska,
Östra Steninge
24. Muhammad Irfan Choadry, 41 år,
Logistiktjänsteman, Valsta
28. Inam Ul Haq, 39 år, IT-konsult,
Valsta
37. Helene Mattsson, 58 år, Under-
sköterska, Valsta
39. Veronica Ytterberg, 28 år, Drift-
tekniker, Valsta
41. Åsa Wessman, 54 år, Särskole-
pedagog, Valsta
42. Krister Hurtig, 64 år, Personstödjare,
Valsta
47. Anja Lampinen, 76 år, Pensionär,
Valsta
48. Sirage de Tango, 66 år, Pensionär,
Valsta

Ann Bly Lässman 
#4

Thore Nyman 
#9




