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SIGTUNA  
KOMMUN SKA  

INTE VARA  VILDA 
VÄ(N)STERN

Rösta moderat den  
9 september!

Ulf Kristersson och Olov Holst
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VAL ÄR ALLTID VIKTIGA. Men det här valet är 
viktigare än på mycket länge. Både för  
Sverige och för Sigtuna kommun.

FÖR KNAPPT ETT år sedan tog den moderat
ledda koalitionen över styret av Sigtuna 
kommun. Den tidigare kommunledningen 
hade kraschat efter att SVT:s Uppdrag 
Granskning avslöjat omfattande mygel 
och vänskapskorruption med ledande 
 socialdemokrater i centrum.

VI TOG ÖVER den politiska ledningen i en  
kommunal verksamhet med stor oordning. 
En ekonomi körd i botten, en politisk oför
måga till prioriteringar och att rätta munnen 
efter matsäcken. Otydliga strukturer och 
processer, en dåligt fungerande organisation 
som inte genomgått förändringar på många 
år. Förvaltningen var helt beroende av 
politisk direktstyrning, vilket lett till ineffekti
vitet och rädsla för att ta egna initiativ.

ETT KNAPPT ÅR är väldigt kort tid för att 
rätta till allt detta och skapa långsiktiga 
föränd ringar. Vi har därför varit tvungna att 
prioritera hårt. Var ska vi lägga fokus? Den 
nya koalitionen kom överens om följande 

områden: stopp för mygel och vänskapskor
ruption, fokus på ökad trygghet och en lång
siktig budget för att stabilisera ekonomin. 
Vi ska fokusera på kärnverksamheterna och 
påbörjar en systematisk genomgång av den 
kommunala organisationens styrning, pro
cesser och rutiner.

TROTS DEN KORTA tiden i kommunledning  
har vi fått mycket gjort. Men vi är långtifrån 
färdiga. Ska vi få ordning på kommunen 
behöver vi din hjälp. 

DIN RÖST KAN garantera att vi får fyra år till  
för att fortsätta det arbete vi påbörjat. 

DIN RÖST ÄR avgörande för att ordning och 
reda ska gälla i den kommunala förvaltnin
gen och ansvar tas för dina skattepengar.

DIN RÖST PÅ Moderaterna innebär att Sigtuna 
kommun går en ljus framtid till mötes.

Olov Holst,  
kommunstyrelsens ordförande

070663 06 62
olov.holst@moderaterna.se

DEN 9 SEPTEMBER väljer vi vilka som ska ta 
ansvar för landet och kommunen under kom
mande fyra år. Här i Sigtuna kommun lägger vi 
en turbulent mandatperiod med mygel och  
korruption samt ett maktskifte som följd 
bakom oss och blickar framåt.

SEDAN SEPTEMBER 2017 har vi i den styrande 
koalitionen genomfört mycket av det vi 
kämpade för i opposition, så som trygghets
satsningar, fokus på skola, vård och omsorg 
samt ordning och reda i kommunens ekonomi. 
Det vill vi fortsätta arbeta med.

SIGTUNA KOMMUN GÅR en ljusare framtid till 
mötes med en moderatledd kommunledning. 
Det är vad vår valrörelse handlar om. Du ska 
kunna lita på oss och veta att vi vill fortsätta 
utveckla kommunen med ditt bästa för ögonen 

– i alla lägen. Du ska också känna att du kan 
höra av dig till oss om du undrar över något  
i vår politik eller om du kanske vill engagera 
dig.

OM VI INTE redan har setts i valrörelsen så  
hoppas jag att vi gör det någon av 
dagarna som är kvar. Kanske ses 
vi på stan eller när vi knackar på 
hemma hos dig. Jag ser fram 
emot att få prata med dig om hur 
du tycker att vi kan göra Sigtuna 
kommun ännu bättre! 

Mattias Askerson,  
ordförande

073766 09 09
mattias.askerson@ 

moderaterna.se

DIN RÖST GÖR SKILLNAD!

DET ÄR NYA TIDER I SIGTUNA  
KOMMUN – LÅT DE FORTSÄTTA  
ÄVEN EFTER VALET!

Ansvarig utgivare: Mattias Askerson, mattias.askerson@moderaterna.se 
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DET ÄR NU bara dagar kvar till valet. Det är ett 
viktigt val, som också kan kännas svårt. Det 
finns bra saker hos flera partier och det finns 
sånt som är svårt att förstå om man inte är 
intresserad eller insatt. Min stora förhopp
ning är att alla som får rösta verkligen tar sig 
tid att läsa på och sätter sig in i frågorna för 
att kunna göra ett aktivt val. Det är din egen 
framtid det gäller. 

JAG HOPPAS OCKSÅ innerligt att valet kommer 
innebära att Moderaterna tillsammans med 
Alliansgruppen får fortsätta styra Sigtuna 
kommun. Det behövs för att vi ska uppnå 
ordning och reda och få ekonomin i balans. 
Vi har hittills bara haft möjligheten att städa 
upp i all röra som de tidigare Sledda  

kommunledningarna skapat i Sigtuna.  
Mer tid behövs för att vända kommunen  
från vilda vä(n)stern till en välskött och  
trygg kommun.

VI MODERATER I Sigtuna kommun vill att alla 
kommuninvånare och företagare som är 
verksamma i kommunen ska känna att  
kommunen är till för dem. Det ska vara lätt 
att bo och verka här. Sigtuna kommun ska 
vara känd som en bra kommun att bo i, inte 
vara en kommun som är känd från  
Uppdrag Granskning. 

Helle Nyman, redaktör
073333 83 18

helle.nyman@moderaterna.se

JAG VILL INTE BO I VILDA VÄ(N)STERN!
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MODERATA KANDIDATER

Moderaterna  
i Sigtuna kommuns  

kandidater till  
kommunfullmäktige

Topp 20

1. Olov Holst, 55 
Kommunstyrelseordförande

3. Mattias Askerson, 25 
Civilingenjörsstudent

9. Kjell Holmgren, 70 
Pensionär

12. Lena Lindgren 
Ljungberg, 65 
Fd. ekonom

18. August Eriksson, 36 
Driftchef

15. Rolf Jangbratt, 77 
Marknadsekonom

10. Helle Nyman, 48 
Politisk sekreterare

13. Mårten Fintling, 51 
Pol. mag

19. Gunnar Balfe, 76 
Senior

16. Lars Lagerdahl, 76 
Egenföretagare

11. Erik Langby, 67 
Egenföretagare

14. Veronica Barkman, 50 
HR-chef

20. Angelo Constantine, 23 
Fältarbetare

17. Karolina Holst, 27 
Receptionist

6. Johan Henrikson, 48 
Verkställande direktör

2. Anna Malm Kelfve, 41 
Kommunikatör

4. Mats Weibull, 71 
Företagare

7. Gunilla Holmgren, 66 
Pensionär

5. Josefin Brodd, 41 
Fil. kand

8. Henrik Kelfve, 45 
Kommunikationschef
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Moderaterna i Sigtuna kommuns

12-punktsprogram 2018

1.   Invånarna i fokus

2.   Ordning och reda i ekonomin

3.   En trygg kommun

4.   Lag och ordning och stopp för myglet

5.   Skola och förskola tillbaka till toppen

6.   Äldreomsorg med hög kvalitet

7.   Ökad valfrihet för dig som invånare

8.   Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur

9.   Ett funktionellt stationsområde

10. Fler arbetstillfällen i kommunen

11. Ökat krav på integration och egen försörjning

12. Attraktivt och långsiktigt bostads- och samhällsbyggande

SIGTUNA KOMMUN
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Kommunens resultat 2003 – 2022 (utan intäkter från markförsäljning) 

I FEMTON ÅR styrde Socialdemokraterna 
Sigtuna kommun. Under de åren drev 
man konsekvent kommunens ekonomi 
med underskott. (S) har sålt kommunal 
mark för 420 miljoner kronor för att 
klara av att betala löner till lärare,  
förskolelärare, personalen på våra 
äldreboenden och så vidare.

DET HÅLLER NATURLIGTVIS inte i längden. 
En stabil ekonomi är grunden för all 
kommunal verksamhet. Utan en stabil 

ekonomi går det inte att satsa på  
skola, förskola, äldreomsorg och  
socialt omhändertagande.

VI LÄGGER DÄRFÖR nu en långsiktig 
budget som kommer generera över
skott som kan satsas i våra viktiga 
kärnverksamheter. 

VI KOMMER ALDRIG lova allt till alla  
– men vi kommer hålla det vi lovar.

Det är nya tider i Sigtuna kommun. De stökiga åren då  
”vilda västern” rådde i kommunens styre är över och vi går 
med Moderaterna i spetsen, en tryggare framtid till mötes.

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

KOMMUNENS RESULTAT 2003 – 2022 (UTAN INTÄKTER FRÅN MARKFÖRSÄLJNING)

Källor: Sigtuna kommuns bokslut 20032017, moderatledda koalitionens mål och budget 20182022.



SIGTUNA KOMMUN

VILL DU VETA MER OM HUR (M) I SIGTUNA  

VILL FORTSÄTTA UTVECKLA KOMMUNEN?

Håll utkik efter vår mobila valstuga, besök vår hemsida 

moderaternasigtuna.se och följ oss på Facebook:  

Nya Moderaterna i Sigtuna kommun


