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Vi har mycket kvar att göra
Politiskt arbete innebär att man aldrig blir 
färdig. Samhället förändras, behoven varierar 
och lösningar som fungerat väl blir inaktuella 
i takt med den snabba tekniska utvecklingen. 

Samtidigt får man glädjas åt att se sina 
idéer och förslag bli verklighet. I Sigtuna har 
vi mycket att vara stolta över efter den här 
mandatperioden, till exempel att Sigtunas 
skolor återigen är bland Sveriges bästa och 
att vi skapat ordning och reda i ekonomin. 

Som ordförande i utbildnings- och 
 arbetsmarknadsnämnden är jag lite extra 
stolt över ”Arlandalektionen” (läs mer på 
 sidan 6) och vårt arbete mot bidragsbrott. 

Vårt arbete mot bidragsbrott ligger i fram-
kant i Sverige och är en viktig del i arbetet 
med att värna dina skattepengar samt för-
hindra att pengarna går till kriminella istället 

för till personer som verkligen behöver dem.
De här insatserna och arbetssätten får 

jag ofta berätta om och visa upp för be-
sökare från andra kommuner. Det är ett bra 
betyg. Vi kan lära av andra och andra kan 
lära av oss. Men även om jag är stolt, är jag 
inte nöjd. Vi har så mycket mer att göra. Fler 
måste klara sin gymnasieexamen och vi be-
höver få bort bidragsbrotten helt. Det arbetet 
hoppas jag få fortsätta leda efter valet  i höst.

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

Redaktörens ruta: 

Vem vet bäst?  
Det här numret handlar om Moderaternas 
skolpolitik som bygger på kvalitet, kunskap, 
studiero och trygghet. Ämnet är glödhett in-
för valet och jag tycker personligen att det är 
en av de allra viktigaste frågorna. Skolan är 
avgörande för att samhället ska fungera och 
utvecklas år rätt håll. Den är också helt avgö-
rande barnens framtid. Skolan måste fungera.

Alla har vi säkert starka minnen från vår 
egen skoltid, både bra och dåliga, och de har 
på ett eller annat sätt format oss till vilka vi är 
idag. Därför är skolan så viktig. Det är också 
viktigt att du som förälder eller du som elev 
själv får välja vilken skola som passar just dig 
eller ditt barn bäst. 

Mina barn gick på Råbergsskolan i Rosers-
berg och sedan på Skolan Bergius i Märsta. 
De ville fortsätta gå i en lite mindre skola än 

de andra i Märsta och tyckte att Bergius 
kändes lagom. Valet var givet och de storm-
trivdes i skolan med stort kunskapsfokus. 

Nu hotas Bergius av nedläggning om 
 Socialdemokraterna skulle få sin vilja igenom 
och sänka skolpengen för friskolor och strypa 
det fria skolvalet genom att bussa elever till 
skolor som politikerna tycker de ska gå i. 

På sidan 7 kan du läsa om vilka  andra 
 skolor, förskolor och gymnasieskolor  
i  Sigtuna kommun som  riskerar 
nedläggning om  sossarnas 
förslag går igenom. Det får  
bara inte hända.

Helle Nyman, redaktör  
073-333 83 18 
helle.nyman@moderaterna.se 
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Din valfrihet är hotad
I våras rullade (S)-regeringen ut en rad offensiva förslag som  skulle 
innebära slutet för det fria skolvalet och friskolornas existens. 
 Sigtunas socialdemokratiska oppositionsråd Marie Axelsson hejar 
ivrigt på i insändare och annonser. Tack och lov röstade riksdagen 
mot dessa förslag, men om olyckan är framme och (S) vinner valet 
kan förslagen bli verklighet under nästa mandatperiod. 

Till exempel föreslog (S)-regeringen att 
alla skolor ska verka för en ”allsidig social 
sammansättning” med syftet att motverka 
segregationen. Det innebär att urvalet av 
elever måste göras på etnisk bakgrund, 
föräldrars inkomst, utbildningsnivå och 
bostadsort, vilket i sig riskerar att strida 
mot diskrimineringslagen. 

Sverige, och Sigtuna i allra högsta 
grad, har en omfattande bostadssegre-
gation. Detta avspeglas också i skolan 
 eftersom många, inte minst elever i de 
lägre årskurserna, vill gå i en skola nära 
 hemmet. Det innebär att många skolor 
inte har den enligt Socialdemokraterna 
önskvärda sammansättningen och att 
kommunerna skulle behöva kvotera och 
bussa barn till andra skolor – skolor som 
 familjerna själva inte väljer och som ligger 
långt ifrån hemmet. Socialdemokraterna 
och Marie Axelsson vill, sin vana trogen, 
sätta sig över ditt val som förälder. 

Rätten att välja – och välja bort –  skola 
är viktig och uppskattad. I närmare 30 år 
har det varit möjligt för elever i  Sverige 
att välja skola, kommunal såväl som fri-
stående, oavsett storlek på plånbok. 
Friskolereformen kallas unik i världen och 
det är unikt att det är möjligt att välja både 
privata och offentliga alternativ utan höga 
terminsavgifter som endast få har råd att 
betala. 

Segregationen i samhället kan aldrig 
lösas genom socialdemokratisk klåfingrig-
het där det fria skolvalet offras.  Lösningen 
kräver långsiktig samhälls planering där 
bostadsbyggnads politiken är central. 
 Något (S) inte verkar förstå eller klara av.

(S) vilja att minska din valfrihet  gäller 
tyvärr inte bara skolan utan i högsta 
grad även äldreomsorgen. För mig och 
 Moderaterna har din valfrihet högsta 
 prioritet. Jag är övertygad om att 
du är bättre på att avgöra hur du 
och din  familj ska leva era liv än 
jag som politiker är.

Får jag och Moderaterna 
ditt förtroende att fortsätta 
leda kommunen kommer vi 
inte bara försvara din valfrihet 
– vi kommer att öka den!

Olov Holst,  
kommun styrelsens 
 ordförande 
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Så får vi ordning på skolan
Skolan ska ge alla elever en gemensam bas av kunskap och värderingar, 
präglas av höga förväntningar på alla elever och ha lärare som är tydliga 
ledare i klassrummet. För att få ordning på Sverige måste vi få ordning på 
skolan. Sigtunas skolor är på rätt väg, men det finns mycket mer att göra. 
Här kan du läsa om ett antal förslag för att få ordning på skolan i Sigtuna 
och i hela landet.

Trygghet

Lärarnas auktoritet och ny brottsrubricering
Lärarnas auktoritet i klassrummet måste 
 stärkas. Som ett led i detta bör en ny brotts-
rubricering införas som tar sikte på alla former 
av våldsamma angrepp mot lärare och annan 
skolpersonal.

Avstängning och omplacering
Rektorn ska få utökat ansvar att skapa trygghet 
för såväl elever som personal. Det är förövaren 
som ska flyttas, inte offret. Därför ska en rektor 
stänga av en elev när så krävs. Det ska bli 
enklare att omplacera och permanent stänga 
av elever som begår allvarliga brott eller tra-
kasserar andra elever. Särskilda jourskolor ska 
upprättas för temporär placering. En jourskola 
bör kombineras med särskilda insatser för att 
 s ocialt och medicinskt hjälpa eleverna både 
med deras  beteende och med att klara sin 
skolgång.

Ökad trygghet på och omkring skolan
Tryggheten på och omkring våra skolor  måste 
ökas. Otrygga platser ska byggas bort och 
möjlig het att stänga ute obehöriga ska för-
bättras. Vägarna till och från våra skolor skall 
göras tryggare. 

Lärare/rektor

Högre krav på lärarutbildningen
Läraren är den viktigaste resursen i klass-
rummet. Antagningskraven för att bli lärare ska 
därför höjas och goda kunskaper i svenska ska 
krävas. Lärarutbildningen bör göras om med 
mer undervisning och mer kompetens inom 
metodik, didaktik, andraspråksinlärning, ledar-
skap och mer praktik. 

Särskild satsning på rektorerna
För att främja rekryteringen av skickliga rektorer 
till skolor med särskilt stora utmaningar bör en 
satsning på kompetensutveckling och stärkt 
utbildning för rektorer på särskilt utsatta skolor 
genomföras.
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Kunskap

Högre krav på språkkunskap
Språket är nyckeln till en lyckad integration och 
för att bryta utanförskap. Utan god  kunskap 
i språket blir inlärningen av alla andra ämnen  
mycket svårare. Vi vill därför storsatsa på 
 svenska språket med början redan i småbarns-
åren och införa obligatorisk språkförskola från  
tre års ålder för alla barn med språkliga behov. 
Skolans personal i utanförskapsområdena måste  
vara välutbildad och tala god svenska. En möjlig-
het att gå om en årskurs behövs om en elev inte 
klarar av svenskan. 

Tidiga insatser
Moderaterna vill fortsätta arbeta med tidiga  
insatser och införa nivågrupperingar för att 
barn ska få rätt stöd i tid. 

Mer undervisningstid för att  
möta de ökande kraven
Sverige har betydligt mindre undervisnings tid i 
skolan jämfört med andra länder och forskning 
pekar på att det finns ett samband mellan ut-
ökad undervisningstid och bättre skolresultat. 
Därför vill vi införa en timme mer undervisning 
om dagen från lågstadiet. Det är särskilt viktigt 
i de tidiga skolåren. 

Valfrihet och din möjlighet

att välja förskola och skola

Din valfrihet är hotad
För Moderaterna har din valfrihet högsta prio-
ritet. Du är bättre på att avgöra hur du och din 
familj vill leva era liv än vad vi politiker är. Inte 
minst gäller det val av förskola och skola för 
dina barn. Din valfrihet är hotad om (S) vinner 
valet. Då vill man kraftigt begränsa eller helt ta 
bort det fria skolvalet och i stället flytta elever 
mellan olika områden. Det får inte hända!

Ökade möjligheter till jämförelser
För att du ska kunna göra ett medvetet och väl 
underbyggt val krävs att du vet  vilka valmöjlig-
heter du har. Därför vill vi att du ska få tillgång 
till mer och bättre information om skolornas 
kvalitet. I dag är informationen brist fällig och 
inte heltäckande. Mer och bättre information 
gör det lättare för dig att välja och förenklar för 
myndigheter att hålla skolor ansvariga för låga 
prestationer.

Gör skolvalet obligatoriskt för alla
Aktivt skolval ger elever och föräldrar bättre 
möjligheter att hitta en bra skola som passar 
just dem. Idag blir elever som inte själva  väljer 
skola placerade i en skola av kommunen. Det 
betyder att den som inte känner till det fria 
skolvalet aldrig får möjlighet att själv välja. Val-
friheten är en rättighet som alla elever, oavsett 
bakgrund, ska ha och därför vill vi införa ett 
 aktivt och obligatoriskt skolval, inte minst för 
att motverka den starka boendesegregationen.
Ett bra exempel på detta är Nacka kommun 
som sett mycket positiva effekter av obligato-
riskt skolval. När de införde det var eleverna i 
Fisksätra mest aktiva – ett område med många 
familjer med utländsk bakgrund. 80 procent av 
eleverna där valde en skola som inte låg i när-
området. 
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Arlandalektionen 
–  fokus på trygg-
het, studiero och 
kunskaps utveckling 
 
”Arlandalektionen” går ut på en 
lektionsstruktur som ger  likvärdig 
undervisning på hela Arlanda-
gymnasiet oavsett vilken lärare 
som håller i lektionerna. Arlanda-
lektionen har fokus på trygghet, 
studiero och kunskapsutveckling 
samt innefattar såväl ramar för 
lektioner, ordningsregler och upp-
följning. 

Lektionsstrukturen innehåller exempelvis en 
tydlig start där innehåll och mål presenteras. 
Undervisningen ska vara varierad och knyta 
an till elevernas erfarenheter och intressen. 
Lektionerna ska ha ett tydligt avslut med 
sammanfattning och utvärdering. De elever 
som inte dyker upp på morgonen kontaktas 
av sin heltidsmentor.

Det visar sig att Arlandalektionen har 
 skapat en bättre struktur som passar såväl 
lärare som elever, skapar studiero och trygg-
het i skolan och fler elever kan gå ut med 
godkänd gymnasieexamen. 

– Att eleverna på Arlandagymnasiet upp-
lever ökad lugn och ro är ingen slump. Det 
är resultatet av hårt 
och målinriktat arbete 
av personalen på  
Arlandagymnasiet och 
kommunledningen, säger 
Mattias Askerson (M), 
ordförande i utbildnings- 
och arbetsmarknads-
nämnden.

Det hittills mätbara   
resultatet visar en förbättring  

på samtliga områden:

Andel elever som känner studiero: 

Andel elever som känner sig trygga: 

Andel elever som rekommenderar 
Arlandagymnasiet:

2018 2021

55% 61%

86%81%

2018 2021

50%

2018

68%

2021

Mattias Askerson
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De här friskolorna och för-
skolorna är hotade i Sigtuna 
Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag för 
friskolor. Om den som satsar pengar på att 
starta och driva skolor inte kan få ränta på sina 
pengar, försvinner möjligheten att driva verk-
samheten vidare. 

Om hotet om att sänka skolpengen för 
 elever som valt friskola skulle bli verklighet 
 berörs bara i Stockholms län nära 400 skolor 
och drygt 100 000 elever. I Sigtuna kommun är 
det dessa skolor som hotas:

Fristående förskolor
I ur och skur Videknopparna, Lusen,  Förskolan 
Myran, Norlandia Förskolor  Glädjen,  Norlandia 
Förskolor Wenngarn, Raoul Wallenberg förskolan 
Sigtuna, Skattkammaren, Skogsgläntan, Slotts-
byns förskola, Steningehöjden Pysslingen, Solen 
Tellusbarn, Väringaskolans förskola, Waldorf 

Guldägget, Waldorf  Solbacken och Waldorf 
Solblomman.

Föräldrakooperativa förskolor 
Enbacken, Kanonkullen, Lilla My,  Montessori 
Elefanten, Montessori Pärlan, Montessori 
Sandsborg.

Fristående grundskolor
Josefinaskolan, Bergius, Internationella Engelska 
Skolan Sigtuna, Sigtunaskolan Humanis tiska, 
Läroverket – SSHL, Väringaskolan.

Fristående gymnasieskolor
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket SSHL, 
Märsta Praktiska, Bergstrands Gymnasium  
Arlanda (öppnar hösten 2022), Jensen Gymna-
sium Wenngarn (öppnar hösten 2022).

Moderaterna tycker att  
det fria skolvalet ska utvecklas, 

inte avvecklas. Det är skolor, 
kommunala och fria, som inte 
håller tillräckligt hög kvalitet 

som ska stängas istället för att 
välfungerande friskolor  

motarbetas.



Stryp inte
möjligheten
för barn att  
välja skola

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

Bli medlem!

Besök  
vår digitala 
valstuga!

Läs mer på  
mstugan.se/sigtuna 
eller scanna QR-koden


	Redaktörens ruta: Vem vet bäst?
	Vi har mycket kvar att göra 
	Din valfrihet är hotad 
	Så får vi ordning på skolan 
	Trygghet
	Lärare/rektor 
	Kunskap 
	Valfrihet och din möjlighet att välja förskola och skola

	Arlandalektionen - fokus på trygghet, studiero och kunskapsutveckling  
	De här friskolorna och förskolorna är hotade i Sigtuna  
	Bli medlem!
	Besök vår digitala valstuga!

