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Sigtuna ska
växa utan växtvärk

Lär känna
Mats Weibull

Läs mer på sidan 4–5

Läs mer på sidan 6

I riksdagen stökas
och bråkas det till jul,
men här i Sigtuna håller
vi ihop och har kul.

Kriget mot
granbarkborren
Läs mer på sidan 7

God Jul önskar
kommunledningen!
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Redaktörens ruta:

Invånarnas bästa för ögonen
Partierna i riksdagen har haft en tuff
höst med omröstningar och allmänt kaos.
I 
kommunlednignen i Sigtuna är det precis
tvärtom. Samtliga partier (M, C, L, KD och
SfS) är överens om att vi vill fortsätta sam
arbeta för att Sigtuna ska vara en bra plats för
dig som invånare att bo på.
Vi fortsätter hålla fokus på rätt saker och
jobba med ditt bästa för ögonen. Det kan
innebära långa diskussioner och gediget
förarbete för de beslut som ska fattas av
kommunfullmäktige och nämnderna. Dina
skattepengar ska förvaltas på bästa sätt
och vi måste alltid sträva efter hög k
 valitet i
välfärdstjänsterna. Det mesta hänger ihop
på ett eller annat sätt och det är viktigt att se
helheten. Vi kan till exempel inte bara tävla
om att bygga mest och störst utan vi måste

 npassa oss till kommunens förutsättningar
a
och invånarnas behov. Det har inte alltid varit
självklart i Sigtuna kommun. Läs mer på mitt
uppslaget.
Mats Weibull har varit medlem i 30 år och
har järnkoll på varje byggnad, väg och skogs
dunge i kommunen. Läs mer om honom och
hans uppdrag på sidan 6.
2022 ger vi ut fler nummer av Fokus. Har
du något du vill att vi skriver om? Hör av dig!
Helle Nyman,
redaktör
073-333 83 18
helle.nyman@
moderaterna.se

Det lackar mot jul – och valår
Det är tydligt att julen närmar sig. Julgra
narna i Märsta centrum, Stora torget, Valsta
och Rosersberg är på plats och advents
ljusstakar pryder våra fönster. Mitt bland
julbestyren och det sista arbetet innan jul

ledigheten pågår förberedelserna inför det
kommande valåret.
Under 2022 kommer vi öka vår närvaro
såväl i sociala medier som ute på gator och
torg för att träffa dig. Vi vill höra vad du tycker
om det som har gjorts under mandatperioden,
ta del av dina tankar och synpunkter samt
höra vad du tycker är viktigt att göra efter
valet. Vi vill också berätta om de reformer vi
tycker krävs för att göra Sigtuna till en ännu
bättre kommun.
2022 kommer bli ett roligt och händelserikt

år. Det är ett år när man som medlem, både ny
och gammal, får möjlighet att delta i arbetet
för att hjälpa Moderaterna att få förnyat förtro
ende att leda kommunen (minst) en mandat
period till. Det finns valuppgifter som passar
alla medlemmar. Är du nybliven medlem eller
funderar du på att bli det, men vet inte riktigt
vad du kan bidra med? Tveka inte att höra av
dig till mig. Ett spännande valår är ett gyllene
tillfälle att ta steget in i politiken.
Mattias Askerson,
ordförande
Moderaterna i Sigtuna
073-766 09 09
mattias.askerson@
moderaterna.se

Byggnation med kontroll
Efter snart två år med förbud, restriktioner och digitala möten
kan vi ana en ljusning och så småningom ett slut på pandemin.
Självklart ska vi fortfarande vara förnuftiga och inte ta ut något
i förskott, men jag ser positivt på de kommande månaderna.
Äntligen kan vi träffas och ha fullmäktige i Kulturum istället
för framför skärmen i hemmakontoret och se hur kommun
huset sakta men säkert fylls med kollegor.
Apropå kollegor, ingen har väl missat
kaoset i regeringen och rikspolitiken?
Jag försäkrar er att kommunledningen
i Sigtuna inte vill hamna i samma sits
som regeringen. Vi håller ihop och har
samma mål.
Under den här mandatperioden har
vi bland annat skapat ordning och reda
i ekonomin. Det ger oss möjlighet att
tillföra verksamheterna resurser för
både stora reformer och den d
 agliga
driften. Därutöver kan vi också göra
stora investeringar i kommunens
fastigheter som exempelvis bygga nya
skolor och förskolor.
Synen på byggnation och bostads
byggande är densamma hos partierna
i kommunledningen, men skiljer sig
markant från vänsteroppositionens.
Under de socialdemokratiska kom
mun
ledningarnas tid drabbades Sig
tuna av en plågsam växtvärk. Främst
genom att det byggdes så stora
mängder bostäder, men för få skolor
och förskolor för de som flyttade hit.
Jag tror nog att de flesta invånarna
har noterat det stora antalet tillfälliga
paviljonger som står på skolgårdarna

runtom i hela kommunen. Dessa har
varit krisåtgärder för att förse alla ny
inflyttade med skol- och förskole
platser.
Samtidigt var trafiken på väg 263
nästan stillastående vissa tider på
dygnet för att man hade missat plan
era för hur alla som flyttade hit skulle
ta sig till och från jobbet och de nya
bostäderna. Att bygga vägar och
förse kom
munen med bussar
och tåg är inte kommunens
ansvar, men det måste tas i
beaktande när man planerar
byggnationen.
Det gör den här kommun
ledningen. Läs mer om vår
byggna
tions- och bostads
politik på nästa uppslag
och fundera över
vad du tycker är
bäst för Sigtuna.
Olov Holst,
kommun
styrelsens
ordförande

Byggbalans på invånarnas villkor

Sigtuna ska växa
utan växtvärk
Få saker påverkar ett samhälle lika mycket som vad, hur, var och hur mycket
man bygger. Det är viktigt att alltid tänka på helheten och planera för alla
delar i samhället. Läs här om hur kommunledningen arbetar för att Sigtuna
ska växa på rätt sätt.

Rimlig byggnationstakt
Om byggnationstakten av bostäder är hög måste vi säkerställa att det finns skolor,
förskolor och annan service för de som flyttar in. Därför planerar vi noggrant och följer
upp att nybyggnationen matchar befolkningstillväxten och att den kommunala servicen
räcker till, så att vi inte bygger för byggandets skull. Dessutom ska bostäder alltid
planeras enligt BoTryggt2030 som utgår från trygghetsperspektivet.

Krav på Trafikverket och SL
Allt ansvar ligger inte hos kommunen. Det är bra att kommunen växer, men vi kan
inte bygga bostäder för människor som sedan inte kan ta sig till jobbet. Det krävs
bättre vägar och kollektivtrafik – Trafikverket och SL måste ta sitt ansvar att investera
i Sigtuna kommun. Innan de gör det måste vi hålla en lägre takt i bostadsbyggandet.

Balans mellan upplåtelseformerna
De tidigare socialdemokratiska kommunledningarna ville att det skulle byggas m
 ycket,
helst mest i Sverige och helst hyresrätter. Trots att det fanns en överenskommelse
mellan partierna i kommunen att försöka skapa balans på bostadsmarknaden genom
att bygga lika många hyresrätter som bostadsrätter och egna hem (radhus, kedjehus
och småhus), fortsatte man producera övervägande hyresrätter. Det ledde till s tora
obalanser i bostadsbeståndet. Jämför man med kringliggande kommuner i n
orra
Storstockholm är andelen hyresrätter av flerbostadsbeståndet drygt 30 procent.
I Sigtuna är det 60 procent.

Socialdemokraterna byggde bostäder 		
men glömde bygga skolor – vi satsar
1,2 miljarder på nya skolbyggnader

Byggbalans på invånarnas villkor

Samhällsbyggnadslyftet
Socialdemokraterna hävdar att hyresrätterna byggs för sigtunabornas skull, så att
kommunens unga har någonstans att bo. Under det femtonåriga (S)-styret var det inte
primärt sigtunabor som flyttade till de massproducerade hyresrätterna. Det var i hög ut
sträckning nyanlända och personer utan egen försörjning som hamnade här för att det
var i Sigtuna kommun det fanns lediga bostäder. Resultatet blev stora utanförskaps
områden som skapat såväl mänskligt lidande som otrygghet för hela kommunen.
Det i sin tur har gjort att kommunen tappat stort i skattekraft och att vi numera måste
förlita oss på det statliga utjämningssystemet (Robin Hood-skatt) och andra stats
bidrag. Det är förstås inte hållbart och därför har den moderatledda kommunledningen
tvingats initiera en reform döpt till Samhällsbyggnadslyftet. Kortfattat innebär den att vi
gör stora satsningar på såval sociala insatser som en kraftigt förändrad bostadspolitik
i syfte att motverka segregationen.

Nya förskole- och skolfastigheter
Att rätta till de fel och brister som tidigare kommunledningar har orsakat tar tid.
Områden som planerades och avtal som skrevs innan vi tog över byggs och genom
förs fortfarande. Men den moderatledda kommunledningen har de senaste åren tydligt
ändrat riktning på bostadspolitiken och håller tillbaka byggnationstakten samtidigt som
vi investerar i andra helt nödvändiga fastigheter. Sedan maktskiftet 2017 har vi investe
rat cirka 800 miljoner kronor i nya skolbyggnader och kommer investera ytterligare
cirka 400 miljoner kronor de kommande åren. Därmed satsar vi totalt 1,2 miljarder på
nya skolor för att barnen ska slippa gå i de tillfälliga paviljonger som var lösningen när
Socialdemokraterna glömde bygga skolor till alla som flyttade in i de nybyggda hyres
rätterna.
Vi har tack vare ordning och reda i ekonomin dessutom kunnat genomföra och
planera för dessa investeringar utan att behöva låna varenda krona som var fallet
tidigare. Det krävs genomtänkt, långsiktig och hållbar bostadspolitik för Sigtuna

kommun och det arbetet måste vi få fortsätta med även efter nästa val.
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Planerade bostäder
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Lär känna din politiker

Mats Weibull, ordförande
bygg- och miljönämnden:

Engagemanget
avtar aldrig!
Intresset för politik har alltid funnits och
mitt engagemang började för snart 30 år
sedan. Vid ett tillfälle efter en innebandy
match var det mycket kritiskt snack om
kommunens verksamheter. En i gänget var
aktiv moderatpolitiker i Sigtuna och utbrast:
”Sitt inte här och gnäll, gör något i stället”!
Det ledde till att jag blev medlem i Moderaterna och
1994 kom jag in i kommunfullmäktige. Engagemanget
har inte avtagit och sedan dess har jag varit bland annat
ledamot i fullmäktige och bygg-och trafiknämnden
(numera bygg-och miljönämnden) samt ordförande i
partiföreningen i Sigtuna i 15 år.
Varför blev det just Moderaterna? Ideologiskt för
synen på människan som individ och dess frihet att
själv bestämma över sitt liv. Dessutom var Carl Bildt
statsminister och det hade betydelse.
Parallellt med de politiska uppdragen har jag jobbat
inom det som idag kallas Life Science-branschen,
sedan 2010 som egenföretagare.
Jag är uppvuxen i Linköping och har bland annat bott i
Stockholm varifrån jag 1980 flyttade till Hällsbo i Sigtu
na där jag bott sedan dess.

Mats Weibull
Ålder: 75
Intressen (förutom politik):
Fritidshuset på Öland. Har en
veteranbil som tiden inte räckt
till för. Spelar fortfarande inne
bandy varje lördagsmorgon.
Uppdrag:
Ledamot och vice gruppledare
i fullmäktige. Ordförande byggoch miljönämnden, vice ord
förande kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsutskottet.
Ordförande i Moderaternas valberedning.

Det här är bygg- och miljönämnden
Nämnden hanterar bygglovsrelaterade ärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden, lagenliga
uppgifter inom områdena livsmedel, strålskydd, tobak och alkohol, smittskydd samt till
synen för att minska miljöfarliga utsläpp. Arbetet styrs till stor del av lagar och förordningar
samt är myndighetsutövning inom angivna områden.
Verksamheterna ska fokusera på att svara upp mot invånarnas förväntningar på förvalt
ningens tjänster och service genom god kommunikation, bra och effektiv handläggning.

Illustrativ bild. Foto: Shutterstock

Aktuellt

Kriget mot granbarkborren
Visste du att Sigtuna har drygt 1100 hektar
skog? Vi pratar ofta om hur de olika kommun
delarna Sigtuna, Märsta, Valsta, Rosersberg
och landsbygden ska utvecklas och tas om
hand. Kommunens mark ska användas till
bostäder, verksamheter, infrastruktur och
rekreation – men vi behöver också vårda vår
skog.
Under året har en debatt förekommit i
lokala medier bland annat med inslag av den
eländiga granbarkborren som härjar i skog
arna. Framförallt driver Miljöpartiet debatten
och oftast på helt felaktiga grunder. I ett fall
kräver de att kommunen ska beslagta privat
skog för att göra den till naturreservat och
generellt verkar de tycka att granbarkborren
ska få h
 ärja fritt i våra skogar.
Skogen är en av Sveriges största tillgångar

och den ska vårdas väl. Miljöpartiets åsikt
verkar vara en annan, att skogen inte ska an
vändas eller brukas till någonting. Det är så
långt ifrån realistisk klimat- och miljöpolitik
man kan komma, såväl kort- som långsiktigt.
Att anse att granbarkborren är ett nödvändigt
inslag i våra skogar får stå för Miljöpartiet och
den åsikten delas inte av kommunledningen,
skogsägarna eller våra skogsvårdande myn
digheter. Generellt verkar de försöka förmin
ska problemet genom att kalla den skadliga
insekten för “den lilla skalbaggen” (marsta.nu,
6 november).
Att ta hand om skogen är oerhört viktigt. I
början av december sköt kommunledningen
till 2,5 miljoner kronor till Samhällsbyggnads
kontoret för att ta hand om våra skogar och
bekämpa granbarkborren.

önskar Moderaterna i Sigtuna

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

