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Stark budget för 2022–2024
ökar servicen till kommuninvånarna

Läs mer inne i tidningen!

Lär känna

Johan
Henrikson

Länets bästa
skolkommun!

Läs mer på sidan 6–7

Sigtuna tillhör Sveriges 25 bästa skolkommuner – på plats
24 av 290 kommuner!
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Bestämda steg i rätt riktning
Äntligen får vi uppleva ljus, värme och
gladare miner! Samhället öppnar upp efter
flera månaders mörker, isoleringen bryts i takt
med vaccineringens framfart och vi börjar så
smått leva ett normalt liv igen. Jag tror de
flesta av oss hoppas att sommaren blir riktigt
varm och trivsam, så vi enkelt kan njuta av
vänners sällskap och umgänge utan att behöva trängas inomhus. Pandemin är inte över
än, men vi tar bestämda steg i rätt riktning.
Precis som Sigtuna kommun! Fullmäktige
har nu fattat beslut om budgeten för 2022–
2024 och med den tar vi stora kliv framåt
i arbetet med att göra Sigtuna till en av landets bästa kommuner att bo, verka och leva
i. Läs mer om vilka reformer vi kommer sjösätta under 2022 på sidorna 4–5. Vi kommer
berätta mer i detalj om de specifika satsnin-

garna i tidningarna som kommer i din brevlåda under hösten.
Något som hela kommunledningen är
extra stolt över, är de fantastiska resultaten
som kommunens skolor visat under de
senaste åren. Vår representant i barn- och
ungdomsnämnden, Johan Henrikson berättar
mer på sidan 7.
Läs och hör gärna av dig med dina tankar
eller frågor om vår politik. Vi svarar så fort vi
kan mellan glassätande och soliga promenader.
Helle Nyman,
redaktör
073-333 83 18
helle.nyman@
moderaterna.se

Snart dags för valår!
Sommaren är här och visst längtar man
efter lite vila och ledighet inför nya tag i höst.
En höst som kommer bli intensiv inom politiken. Inte bara i form av allt arbete för att göra
Sigtuna kommun ännu bättre, utan även för
att vi sparkar igång valplaneringen, politikutvecklingen och kandidatutbildningen inför
valet 2022. Förberedelserna pågår redan och
jag ser fram emot att sakta, men säkert få
börja träffa medlemmar och kommuninvånare
fysiskt istället för bakom skärmarna.
Intresseanmälan för att kandidera i valet
2022 är öppen och det är glädjande att så
många vill engagera sig i valarbetet, både
före och efter valet. Är du en av dem? Har
du funderat på att ta klivet och engagera dig
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för en bättre Sigtuna kommun? Du kanske till
och med är intresserad av att kandidera till
fullmäktige? Då ska du bli medlem! För att
kandidera för Moderaterna behöver du vara
eller bli medlem senast 30 juni i år.
Det är elva år sedan jag själv var ny medlem
och jag lovar att du inte kommer ångra dig!
Välkommen som medlem och kandidat för
Moderaterna!
Mattias Askerson,
ordförande
Moderaterna i Sigtuna
073-766 09 09
mattias.askerson@
moderaterna.se
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Stabilt trots Corona
Den 28 april behandlade kommunfullmäktige årsredovisningen
för 2020. Ett i många avseenden historiskt och annorlunda år
med anledning av Coronapandemin som kom att påverka hela
samhället i en omfattning som ingen någonsin kunnat förutse.
I mars 2020 ombads kommunens förvaltningar att göra en ekonomisk prognos för året, baserat på det vi visste
då. Resultatet blev att vi riskerade att
det budgeterade resultatet på drygt
50 miljoner skulle förvandlas till ett
underskott på drygt 30, det vill säga en
”Coronaeffekt” på mer än 80 miljoner
kronor. Årsredovisningen visar att sanningen blev en helt annan. Sigtuna gör
som många andra kommuner i Sverige
ett rekordresultat.
Det stora överskottet 2020 har flera
orsaker, men den viktigaste är att vi de
senaste åren genom hårt arbete med
att sanera ekonomin redan från början
hade möjligheten att budgetera med ett
överskott eller krockkudde om man så
vill.
En sådan krockkudde skapar en
helt nödvändig buffert för att motverka oförutsedda händelser. Tidigare
socialdemokratiska kommunledningar
har budgeterat med endast en ynka
miljon som buffert. Med en så oansvarig
ekonomisk politik är risken stor att man
måste dra i nödbromsen och tvingas
börja göra sig av med personal om
något oförutsett inträffar, som exempelvis en pandemi.
Tack vare den moderatledda kommunledningens förnuftiga ekonomiska
politik klarade vi nu av att upprätthålla
hög kvalitet i våra verksamheter, trots
det kritiska läget. Faktum är att vi till

och med lyckades förbättra resultaten
på vissa håll.
Sedan valet 2018 har vi initierat
ett antal omfattande reformer för att
stärka ekonomin, öka tryggheten i
kommunen samt öka resultaten, kvaliteten och servicenivån på välfärdstjänsterna vi förväntas leverera. Under
Socialdemokraternas tid vid makten
togs få eller åtminstone inga större
initiativ till förändring eller kvalitetshöjning. Våra reformer ger redan synbara effekter och steg för steg närmar
vi oss målet att Sigtuna ska vara en
av landets femtio bästa kommuner att
leva, bo och verka i.
Olov Holst, kommunstyrelsens
ordförande
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Mål och budget 2022–2024

Så lyfter vi

Sigtuna
kommun
Efter flera års sanering av en tidigare svag och illa skött ekonomi står nu
Sigtuna kommun på en stabil ekonomisk grund. För andra året i rad kan vi
därför i vårt budgetförslag ge kärnverksamheterna stora tillskott, samtidigt
som vi skapar en rejäl buffert om stora, oförutsedda händelser skulle inträffa.

Tack vare den goda ekonomin kan vi tillföra
nämnderna hela 147 miljoner kronor, pengar
som primärt går till åtgärder i syfte att stärka
kvaliteten i skolan, vården och äldreomsorgen.
Flera insatser ska göras för att höja
kompetensen och öka personaltätheten inom
bland annat äldreomsorg, skola, förskola och
fritidshem.
Under 2021 påbörjades reformen Samhällsbyggnadslyftet. Reformen syftar till att minska
den mycket stora segregation i kommunen och
som förutom personligt lidande medför stora
kostnader. Samhällsbyggnadslyftet består

4

av två huvuddelar; en socioekonomisk del
med sociala insatser och en stadsbyggnadsdel som syftar till att minska bostadsbyggnadstakten samt rätta till obalansen som finns
i upplåtelseformerna genom att bygga fler
bostadsrätter och småhus.
Kommunen har under ett flertal år präglats
av en ökande otrygghet och den moderatledda kommunledningen införde 2018 en omfattande trygghetsreform, ”Trygga Sigtuna”.
Det intensiva arbetet och stora satsningen har
börjat ge mätbara effekter på säkerheten, men
känslan av otrygghet hos kommuninvånarna
har inte minskat i önskad takt. Arbetet ska
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därför intensifieras genom bland annat fler
satsningar på trygghetsskapande åtgärder i
kommunens fysiska miljöer. Insatserna samlas
under begreppet ”Trygga och Snygga Sigtuna
kommun”.
Under 2021 inleder vi ett omfattande
arbete med att ta fram en heltäckande äldreomsorgsplan. Syftet är att kraftigt öka kvaliteten i verksamheterna och nöjdheten bland
brukarna. Äldreomsorgsplanen ska färdigställas och implementeras under 2022.
I den senaste rankingen över skolkommuner är Sigtuna på plats 24 av 290.
Resultaten, som är baserade på elever i årskurs 9, beräknas utifrån tre kriterier: antal
elever som har uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, det genomsnittliga meritvärdet av betygen samt antal elever som är behöriga till
yrkesprogram.
Arbetet med att ta skolorna i Sigtuna tillbaka till toppen fortsätter, trots att vi under
den senaste tiden nått fantastiska resultat.
Mer om det på nästa uppslag.
Ekonomiskt bistånd, också kallat försörjningsstöd, är ett behovsprövat ekonomiskt
stöd. När antalet ansökningar om ekonomiskt
bistånd ökar, ökar också risken för att fusk
och bidragsbrott inte upptäcks. För att motverka att den som ej har rätt till ekonomiskt
bistånd skor sig på skattebetalarnas bekostnad ska vi ta krafttag mot bidragsfusket.
Inom individ- och familjeomsorgen ska det
preventiva arbetet för att nå barn och unga
som riskerar att fara illa öka. Även arbetet för
att tidigt upptäcka och förhindra hedersrelaterat våld och våld i nära relationer ska öka.
Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde fortsätter arbetet med att skapa
förutsättningar för friskare invånare, social
hållbarhet och integration. I detta syfte kommer därför Fritidsbanken startas upp för att
erbjuda kommuninvånarna möjligheten att
låna sport- och fritidsutrustning utan kostnad.
Ett närmare samarbete med organisationer

som Generation PEP och Sportis ska inledas i
syfte att stärka folkhälsan.
Budgeten för 2022-2024 kan sammanfattas som en mycket stor satsning på de
kommunala välfärdstjänsterna, ökad trygghet
och en snyggare och prydligare kommun. Allt
baserat på en stark och stabil ekonomi där
skattebetalarnas pengar värnas.

Så lyfter vi

Sigtuna kommun
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God ekonomi
som grund
Äldreomsorg
av hög kvalitet
Samhällsbyggnadslyft
Trygga och
snygga Sigtuna
kommun
Stoppa bidragsfusket
Sigtuna – en av
landets bästa
skolkommuner
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Lär känna din politiker

Johan
Henrikson
vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden (BUN)

Om Johan
Namn: Johan Henrikson
Ålder: 51
Bor: Odensala
Gör: VD och grundare
till Freja eID.
Intressen: Sim- och styrketräning året om, skidor på
vinter och Stockholms
skärgård på sommaren.

Mitt största,
och i mina ögon
viktigaste uppdrag som
fritidspolitiker, har varit att
lyfta Sigtunas skolor och
skapa goda förutsättningar
för elever i hela kommunen.
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När vi 2009 flyttade från Stockholms innerstad till
Sigtuna kommun, var barnen i förskoleålder och
hade sedan födseln stått i kö till skolor inne i stan.
Som nyinflyttade och relativt nyblivna föräldrar
kändes det viktigt att få en bild av skolorna i vår
nya hemkommun och vi började läsa på. Det blev
ingen uppmuntrande läsning. Sigtuna rankades
bland de 25 procent sämsta skolkommunerna i
landet och i nyckeltal efter nyckeltal lyste den officiella statistiken lika röd som dåvarande majoritet.
Det blev början på mitt politiska engagemang.
I valet 2010 ställde jag upp som kandidat till
kommunfullmäktige och det var startskottet för
det som jag ser som mitt viktigaste uppdrag som
fritidspolitiker – att lyfta skolorna i Sigtuna och
skapa goda förutsättningar för elever i hela kommunen.
Under den långa perioden med socialdemokratiskt styre hamnade Sigtuna i botten i de flesta
skolrankingarna. Inför de senaste valen har Moderaterna lovat att Sigtuna senast 2022 ska tillhöra
de 50 bästa skolkommunerna i landet. Skolorna
behövde ordning och reda samt kunskap och
lärande i fokus.
Sedan maktskiftet 2017 har en tydlig förbättring skett och bara mellan åren 2017–2018
klättrade vi från plats 157 till 47 av landets 290
kommuner. Idag rankas vi på plats 24 och hör
alltså till Sveriges 25 bästa skolkommuner. Det
är en fantastisk utveckling och har varit en otrolig
resa att ta del av som fritidspolitiker.
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Så lyfter vi skolorna i Sigtuna kommun

Sigtuna – en av landets
bästa skolkommuner

Skolorna i Sigtuna kommun har sedan maktskiftet kraftigt förbättrats
och nått fantastiska resultat. Men varför ska det behöva ta sådan tid?
Att en sådan helomvändning tar tid är inte konstigt. Skolan är en stor och mångfacetterad
verksamhet. För innevarande år är den totala
kostnadsbudgeten för hela Sigtuna kommun
cirka 2,9 miljarder kronor, varav skolan (F-9)
står för nästan 1,2 miljarder, det vill säga drygt
40 procent. Nästan 8 000 barn och ungdomar
i åldrarna 1–16 år deltar i våra verksamheter
och antalet anställda som möter eleverna
uppgår till nästan 1 400. Lägger man till den
nästan kroniska bristen på behöriga lärare
och segregationen i kommunen, ökar komplexiteten ytterligare.
Att styra och utveckla en så omfattande
verksamhet är ingen enkel uppgift. Våra viktigaste verktyg som politiker handlar om den
årliga budgeten (pengar) samt tydliga uppdrag och målsättningar.

En lyckad förändringsresa kräver stabila
mål och ett systematiskt arbetssätt. I Sigtuna
har alla partier enats om ett utvecklingsprogram som sträcker sig över flera mandatperioder och fokuserar på de tre viktiga
områdena: resultat, studiero och våra medarbetare.
Att den moderatledda kommunledningen
sanerat och förbättrat den usla ekonomin som
vi ärvde av socialdemokraterna till en stabil
ekonomi, har dessutom varit avgörande och
mycket positivt för skolornas utveckling och
resultat.
Johan Henrikson,
vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden (BUN)
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Kommer du ha råd att bo kvar om
regeringen återinför fastighetsskatten?
Socialdemokraterna lyfter nu fram
att de vill återinföra fastighetsskatten
som ett sätt att fylla på statskassan.
Finansministern säger att hon inte
utesluter skatt på någonting.
Fastighetsskatten har använts tidigare
och då drivit människor ur sina hem.
Moderaterna i Sigtuna tycker inte att
du som bostadsägare ska behöva
betala priset för att vissa politiker inte
klarar av att hålla i pengarna!

Bli medlem!
Swish: Swisha 100 kr till
123 336 0070 och uppge
ditt personnummer eller
scanna QR-koden.

Gå in på stoppafastighetsskatten.se och se hur stor din skatt skulle bli!

