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Ett år kvar till valet
Äntligen har höstterminen dragit igång 
och arbetet med att göra Sigtuna bättre 
fortsätter. Parallellt med arbetet som pågår 
i kommunhuset och i nämnderna, jobbar 
vi inom Moderaterna med planering en och 
nomineringarna inför valet nästa år. Vi formar 
det moderata laget som ska söka ditt för-
troende att få företräda dig även under  nästa 
mandatperiod. Som ordförande i föreningen 
är jag mycket glad över att det är så  många 
som ställer upp, gamla som nya och att vi 
hela tiden får �er nya medlemmar som vill 
vara med och göra Sigtuna bättre.

Det är ett år kvar till valet, vilket kan kännas 
som lång tid, men tiden går fort och planerings-
arbetet är i allra högsta grad igångsatt. Utöver 
att forma laget jobbar vi givetvis också med 

att formulera den politik vi ska gå till val på.  
I det arbetet är just dina synpunkter och 
idéer värdefulla. Vad är bäst för dig som bor 
i  Sigtuna? Vad måste vi göra för att Sigtuna 
ska bli ännu  bättre? Hur vill du att dina skatte-
pengar ska användas? Känner du att du har 
idéerna eller vill vara med i det  roliga arbetet 
inför valet? 

Tveka inte att bli medlem eller höra av dig till 
oss med dina tankar sigtuna@moderaterna.se 

 
Mattias Askerson,  
ordförande  
Moderaterna i Sigtuna  
073-766 09 09
mattias.askerson@ 
moderaterna.se

Sommaren är över och hösten kom alldeles 
för snabbt. Om tiden nu ska gå så fort är det 
hög tid att börja förbereda sig inför nästa års 
val. 

Om exakt ett år är det nämligen dags. Då 
ska du lägga din röst på de politiker du vill 
ska styra  Sigtuna, regionen och hela Sverige 
under de kommande fyra åren. Har du som 
jag redan fattat ditt beslut är det ju toppen 
och annars är det viktigt att du tar dig tid att 
fundera på hur du vill att framtiden ska se ut. 

I det här numret kan du till exempel läsa 
om skillnaden mellan hur den moderat ledda 
kommunledningen och de tidigare social-
demokratiska har styrt Sigtuna. Skillnaden är 
värd att påminna om många gånger. 

En annan stor skillnad som är värd att 
påminna om är den mellan vår och Social-

demo kraternas ekonomiska rikspolitik. Det 
har vi fått den bästa hjälpen med att göra av 
Moderaternas ekonomiskpolitiske tales person 
Niklas Wykman. Läs hans skrämmande text 
om sossarnas skattehysteri på mitt uppslaget. 

Avslutningsvis kan du lära  känna Karolina 
Holst och läsa om vårt engage mang i kultur- 
och fritidsnämnden. 

Jag önskar dig en trevlig läsning. Nästa 
nummer kommer lagom till julledig heten och 
sen är det dags för valår.

Helle Nyman,  
redaktör  
073-333 83 18 
helle.nyman@ 
moderaterna.se
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Viktiga skillnader
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Från korruption till kontroll
Med ett år kvar till valet har vi i den nuvarande kommun-
ledningen (M, C, L, KD och SfS) beslutat att vi avser  fortsätta 
styra tillsammans om du ger oss det förtroendet. Vi gillar 
varandra, arbetar bra ihop och har en samsyn i det mesta 
vi gör. Det borgar för stabilitet, kontinuitet och möjlighet att 
fortsätta vår gemensamma ambition att skapa Sveriges bästa 
kommun att bo, leva och verka i. 

Mot detta sammansvetsade gäng står 
en splittrad vänsteropposition med ett 
sargat socialdemokratiskt parti i spets-
en. I valet 2010 �ck (S) 23  mandat, 
2018 �ck de 12. De två senaste 
 valen har (S) i princip halverats, vilket 
naturligt vis har en förklaring. 

Som de �esta av er säkert sett 
gjorde SVT:s Uppdrag granskning 
en grundlig undersökning av hur (S) 
skötte Sigtuna under åren 2002–2017.  
Det som av slöjades i de tre (!) 
 pro gram men förskräcker. Omfattande 
vän skaps  korruption, osunda  relationer 
till  Sveriges största byggbolag och 
cyniskt sätt att styra kommunen med 
syftet att gynna det egna partiet och 
partitopparna istället för invånarna. 
Flera av de då aktiva (S)-företrädarna 
�nns kvar och kommer garanterat ingå 
i en kommunledning om olyckan är 
framme och de vinner valet.

När vi 2017 tog över styret, möttes vi 
av tjänstemän som berättade  historier 
om hur de behandlats av (S)- politikerna. 
Det var värre än vi kunnat tro och  viljan 
att förändra blev ännu starkare. Vi 
 införde regler och rutiner för att stävja 
tidigare beteenden, skapade vissel-
blåsarsystem och etiska riktlinjer för 
såväl politiker som tjänstemän. 

Vi har också en helt annan syn på 
styrning och uppföljning av verksam-
heterna än vänsteroppositionen har. 
Vi vill försäkra oss om att dina skatte-
pengar används effektivt och går till 
det de ska. Därför har vi infört rigo-
rösa uppföljningssystem som ger oss 
möjlig heten att styra verksamheten i 
rätt riktning och snabbt korrigera det 
som barkar åt fel håll eller blir dyrare 
än det var tänkt. 

 I valet nästa år står det 
mellan en kommunledning 
som lyckats skapa kontroll 
över ekonomin och verk-
samheterna eller en vänster-
opposition med ett korrupt 
för�utet och ointresse för hur 
dina skattepengar används. 
Och det valet är ditt.

Olov Holst, 
kommun-
styrelsens 
 ordförande 
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Niklas Wykman om ekonomin

Trots att vi betalar allt mer och fler skatter är inte 
Löfvens ministrar nöjda på skattehöjarfronten. 
Nu står bland annat återinförd fastig hetsskatt 
och höjd skatt på sparande på deras agenda. 
Detta trots att svenskarna redan tillhör världens 
högst beskattade folk. Återinförs fastighets-
skatten kan det handla om ökade boendekost-
nader på 2000 till 5000 kronor per månad för 
bostadsrätts- och villaägare i  Sigtuna kommun. 
Vi tänker stoppa skattehöjningarna och i stället 
lösa Sveriges problem med arbetslöshet, låg 
tillväxt och omfattande kriminalitet. 

Moderaterna  
kommer att bekämpa 
Social demokraternas 
skattehöjningar

Skatter ska tas ut på ett sätt som skadar 
ekonomin så lite som möjligt och som skapar 
rätt drivkrafter. Att arbeta, spara och äga sitt 
boende är tre exempel på saker som skatte-
systemet bör uppmuntra, inte bestraffa. Ett 
skattesystem som ger felaktiga  drivkrafter 
 riskerar gå miste om skatteintäkter trots 
skatte höjningar. Det är helt enkelt en dålig 
 affär för staten att blint höja och införa skatter. 

Fastighetsskatten är den mest impopulära 
skatten i modern tid, och avskaffades på goda 

grunder av den förra moderatledda regeringen. 
Undersökningar visar att fastighetsskatten 
drev tiotusentals svenskar från sina hem. Den 
beskattar boende, trots att man köper sitt hus 
för redan beskattade pengar och betalar skatt 
på eventuell vinst. 

Fastighetsskatten är inte bara dyr och 
orättvis, den är dessutom omoralisk. Bosta-
den är ju köpt för skattade pengar, ger inga 
intäkter och en eventuell vinst beskattas vid 
försäljning. Insatser som ökade marknads-



värdet eller att området ökar i popularitet innebär 
att staten kräver mer i fastighetsskatt. Många som 
har haft sitt hus i generationer eller bott där länge 
riskerar att helt enkelt inte ha inkomster att betala 
skatten med. 

Skatten slår hårt mot barnfamiljer, men även mot 
pensionärer som lever med små marginaler. En ny 
sammanställning från riksdagens utredningstjänst 
(RUT) visar att en fjärdedel av alla pensionärer som 
får bostadstillägg bor i ägt boende. Bostadstillägg 
är ett skattefritt tillägg för just de pensionärer som 
har låg pension, troligtvis skulle dessa personer 
ha  mycket svårt att bära kostnaden för fastighets-
skatten. En återinförd fastighetsskatt kan därmed 
innebära att tusentals pensionärer drivs från sina 
hem. De förslag på fastighetsskatt som �nns kom-
mer dessutom få ännu värre konsekvenser än förra 
gången, eftersom de också innefattar alla som har 
en bostadsrätt. 

Utöver fastighetsskatten vill Socialdemokraterna, 
med �nansminister Magdalena Andersson i  spetsen, 
dessutom höja skatten på sparande genom att in-
föra ett tak på investeringssparkonton. De �esta 
som skulle drabbas av detta är långt ifrån miljonärer 
– utan helt vanliga hårt arbetande svenskar som tar 
ansvar för sin ekonomi och framtid genom att sätta 
av till sparkontot. 

Miljontals svenskar använder sig nämligen av ett 
investeringssparkonto för sitt sparande, och nio av 
tio sparar till pensionen eller en bostad. Förslaget 
slår rakt mot människor som kämpar för att spara 
sina redan hårt skattade pengar. Som kanske dröm-
mer om att få ihop till en kontantinsats, ett sparande 
till barnen eller en bättre tillvaro som pensionär. 

Moderaterna kommer att göra allt för att  stoppa 
Socialdemokraternas försök att återinföra fastig-
hetsskatten och höja skatten på sparande. Tvärtom 
vill vi se skattesänkningar som ger jobb och tillväxt, 
på så sätt får vi mer hållbara offentliga �nanser och 
bättre förutsättningar att möta samhällsproblem 
såsom arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet.

Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson (M)

Niklas Wykman om ekonomin

Vi säger nej  
till fastighets-

skatten

Läs mer på 
stoppafastighetsskatten.se

Social demo-
kraterna vill 

höja  skatten på 
ditt sparande



Politik och intresse för vårt samhälle är något jag 
fått med mig sedan barnsben, diskussion erna kring 
middagsbordet har ofta gått heta genom åren. Det 
var därför en själv klarhet för mig att engagera mig 
i den  lokala politiken, att vara med och på verka 
istället för att passivt se på hur mitt liv och min 
omgivning styrs av andra människor. Valet av parti 
var självklart, det finns inget annat parti som månar 
så  mycket om den enskilda människans rätt- och 
skyldig heter som Moderaterna och som värnar 
både hennes friheter och viktiga roll som samhälls-
medborgare. 

Karolina Holst
vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om Karolina
Namn: Karolina Holst

Ålder: 30 

Gör: Handläggare  
på Kronofogden. 

Intressen:  
Styrketräning,  
boxning och  
superhjälte�lmer.

Jag kommer att jobba  stenhårt för att vår kultur-  
och fritidsverksamhet ska vara av allra högsta kvalitet. 

Lär känna din politiker

Under åren har jag varit engagerad i  många olika frågor, 
från skola till socialtjänst samt de större frågorna som rör 
 kommunens  styrning i sin helhet. Sedan årsskiftet är jag vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden, en nämnd som �nns 
mycket nära mitt hjärta. 

I kultur- och fritidsnämnden hanteras frågor som rör 
förenings liv, idrott, kultur, idrotts hallar och verksamheter 
som ska utveckla och förgylla kommuninvånarnas vardag. 
Jag har själv vuxit upp inom kultur- och  fritidsverksamheten 
och har många år av fotboll, tennis,  ridning och teater 
bakom mig. Sedan jag själv blev förälder är det dessutom 
extra viktigt för mig att värna om utbudet och kvaliteten på 
de tjänster som erbjuds i kommunen, då det är min fasta 
övertygelse att idrott och kultur i  olika former är av största 
vikt för barns utveckling och välmående. 



Lär känna din politiker

På gång i kultur- och fritidsnämnden

Det är mycket spännande saker på gång i kultur- och fritidsverksamheten. 
Något av det som vi kanske är mest glada för är etableringen av Fritids-
banken. 

Fritids banken fungerar som ett bibliotek, fast med sport- och fritids-
utrustning. Alla som vill kan låna sportprylar för att kunna vara aktiva på 
sin fritid utan att själv behöva köpa all utrustning. Det kostar inget, tas inte 
ut några förseningsavgifter och går något sönder syns det bara att man 
har haft roligt! I princip all utrustning skänks till Fritidsbanken av kommun-
invånare som antingen vuxit ur eller slutat använda sakerna själv. 

Fritidsbanken snyggar till och restaurerar så mycket som behövs för att 
prylarna ska  kunna användas igen. Det är viktigt för oss i kultur- och fritids-
nämnden att alla har möjligheten att utöva och medverka i fri tidsaktiviteter, 
oavsett var man bor, vilken inkomst eller vilka förutsättningar man har. 
Fritids banken är ett viktigt steg i arbetet med att tillgängliggöra vår verk-
samhet för �er personer och vi är otroligt glada över att ha fått en så �n 
samarbets partner! 

 Jag vill att min son ska få växa upp med samma härliga  minnen som 
jag själv har från min tid som barn i  Sigtuna, med allt från samhörigheten 
som kommer från att spela i ett fotbollslag, till det kreativa utlopp som det 
innebär att stå på en teaterscen. Jag kommer att jobba stenhårt för att vår 
kultur- och fritidsverksamhet ska vara av allra högsta kvalitet och inkludera, 
inte bara barn och unga, men alla som hyser det minsta intresse att ta del 
av våra tjänster. 



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

Valrörelsen 2018 var 
bland det roligaste jag 

gjort! Det ska bli jättekul 
att delta igen 2022!

Birgitta Petersson




