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3 anledningar
att rösta på Moderaterna
i Sigtuna kommun:
1
Stabilt ledarskap
utan korruption och skandaler

2
Fortsatta satsningar för att
öka din trygghet

3
Ökad valfrihet, kvalitet
och kompetens i skola
och äldreomsorg
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Moderaterna i Sigtunas
6-punktsprogram
Det här är grunden för vårt fortsatta arbete 2022–2026:

Ansvar

Trygghet

Att ta ansvar innebär att våga prio
ritera och fatta svåra och långsiktiga
beslut där ditt bästa alltid är i fokus.

Moderaterna kommer aldrig ge
upp kampen mot kriminaliteten
och otryggheten i kommunen.

Stabilitet

Service

Moderaterna har i fem år lett en
stabil kommunledning utan interna
bråk, avhopp, mygel och korruption.
Samtliga partier vill fortsätta
tillsammans. Det är avgörande för
en långsiktig och stabil utveckling
av kommunen.

Kommunen ska vara en service
organisation – inte en förvaltnings
organisation.

Ordning & reda

Valfrihet
Din valfrihet är hotad. Moderaterna
kommer inte bara försvara den –
vi kommer att öka den.

Ordning och reda i ekonomin
och kommunens verksamheter
är grunden för att du ska få den
välfärd du har rätt att kräva.
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Till dig som ska rösta
i kommunvalet 2022
Valet är igång. Förtidsröstningen har redan börjat
och om bara några dagar, 11 september, är den
riktiga valdagen. Det är dags för dig som väljare att
ta ställning till hur du vill att kommunen ska skötas
de kommande fyra åren.
Samtliga partier jobbar nu hårt för att
vinna just ditt förtroende. Det kan man
göra på flera sätt. Det vanligaste är att
lova dig att utföra en massa nya saker
under nästa mandatperiod. Det gör
inte Moderaterna i Sigtuna kommun.
Inför valet 2018 gick vi till val på
ett 
mycket omfattande 12-punkts
program. Vi lovade inte allt till alla men
lovade i stället att hålla det vi lovar.
Under mandatperioden som gått har
vi jobbat hårt varje dag för att upp
fylla det vi lovade. Vi har satt igång
mycket stora, och nödvändiga, reformarbeten som alla syftar till att du
som bor och verkar i kommunen ska
få det bättre. Trots att pandemin krävt
fokus och stora resurser under halva
mandatperioden har vi fått ordning på
ekonomin, skolan har numera bland
landets bästa resultat, vi har satt
igång den största trygghetssatsningen
i kommunens historia och vi har på
börjat resan med att öka din valfrihet.
Men mycket återstår att göra och
därför väljer vi att inte lova massor av
nya saker. Vi lovar i stället att varje dag
fortsätta arbetet med att genomföra
allt det vi satt igång.

Som invånare i Sigtuna kommun har
du rätt att kräva att kommunledningen
tar ansvar och är stabil utan interna
bråk och avhopp. Du har rätt att kräva
att det är ordning och reda i hur vi
hanterar dina skattepengar och att vi
inte ger upp kampen mot otryggheten.
Kommunen ska leverera den service
du har rätt att kräva och din valfrihet ska inte bara försvaras,
den ska också öka. Valfriheten
är hotad om Socialdemokraterna kommer till makten. Du ska
bestämma hur du vill leva ditt liv,
det ska inte vi politiker.
Allt det här står jag, Mode
raterna och den övriga kommunledningen för och
det har vi bevisat de
senaste fyra åren.
Om du vill att den
här utvecklingen ska
fortsätta, då ska du
rösta på Moderaterna!
Olov Holst,
kommun
styrelsens
ordförande
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Rösta på oss
11 september!
Vi står på Moderaternas valsedel
till kommunfullmäktige.
Olov Holst
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Karolina Holst
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Erik Langby
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Gunilla Holmgren
16

Josefin Brodd
10

Johan Henrikson
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Mattias Askerson
11

Kjell Holmgren
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Anna Malm Kelfve
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Henrik Kelfve

Mats Weibull
13

Helle Nyman

Lena Lindgren
Ljungberg
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Bli medlem!
Swish: Swisha 100 kr
till 123 336 0070, eller
scanna QR-koden,
och uppge ditt personnummer.
Vibeke Eriksson
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Maada Jusu
21

Christopher
Hamilton

Åsa Halén
22

Birgitta
Pettersson

Lars Lagerdahl
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Patrik Ström

André Muskus
24

Sihem Yilmas

Veronica Asklund
Fridell
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Jennie Walther

Ahmad Saberi

Kommunens resultat 2003–2027
(utan
intäkter från markförsäljning)
Kommunens
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• Långsiktiga och väl underbyggda
beslut för invånarnas bästa
• Hanterar skattebetalarnas pengar
ansvarsfullt
• Kärnverksamheterna prioriteras
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• Kortsiktiga ideologiska beslut
för egen politisk vinning
• Tvingades regelmässigt sälja
kommunens mark för att klara
ekonomin
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En stabil och långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning
för att kommunen ska kunna leverera pålitliga välfärdstjänster
med hög kvalitet. Därför är ordning och reda i ekonomin ett
absolut måste.
Så tänkte inte Socialdemokraterna under
sina år vid makten – de hade ingen kontroll
på ekonomin och fick inte dina skattepengar
att räcka till utan tvingades kontinuerligt sälja
kommunal mark för totalt 420 miljoner kronor
för att ha råd att t.ex. betala lärarlöner. Det har
Moderaterna och kommunledningen ändrat
på. Det är numera:
• Ordning och reda i ekonomin
• Ordentliga styr- och uppföljnings
system
på plats
• Ordentlig fallhöjd i ekonomin om något
oförutsett skulle inträffa (pandemi, krig,
inflation, höjda mat- och elpriser, osv.)

• Vi behöver inte låna till varenda krona när vi
t.ex. bygger nya skolor och förskolor
• Vi kan börja betala av vår mycket stora
låneskuld (1,5 miljarder kronor)
Här skiljer vi oss rejält från Socialdemokraterna
som i budgetförslag efter budgetförslag inte
har tillräckliga marginaler.
Vill du att dina skattepengar ska fortsätta
hanteras med ansvar? Vill du ha fortsatt ordning och reda i kommunens ekonomi? Då ska
du rösta på Moderaterna.

Låt den positiva utvecklingen
fortsätta!
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• Interna bråk och spruckna koalitioner
• Inga stabila samarbetspartners

Ordning & reda
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• Hållit ihop en fem-partikoalition
i fem år
• Samtliga partier vill fortsätta
tillsammans
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Stabilitet

71

•
•
•
•

i ekonomin
i den kommunala organisationen
i processer
och de demokratiska spelreglerna följs

• Ingen kontroll på ekonomin
• Politisk direktstyrning av tjänstemän
• Icke fungerande eller obefintliga
processer
• Demokratiska spelregler satta ur spel

Trygghet
• Största trygghetssatsningen
i kommunens historia
• Ger inte upp kampen mot
otrygghet och kriminalitet

• Förnekade, stoppade huvudet
i sanden och gjorde ingenting
när kriminaliteten etablerade sig
i kommunen

Service
• Invånarna först
• Invånarperspektiv

• Partiet först
• Fackligt perspektiv

Valfrihet
• Vi vet att DU är bäst på att välja
hur ditt liv ska levas och vi vill
öka din valfrihet!

• Tycker att POLITIKERNA ska
bestämma hur du ska leva ditt liv
och vill minska din valfrihet.
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Gängen – på
torget eller
bakom galler?
”För mig är valet självklart. Moderaterna
genomför den största trygghetssatsningen
i Sigtuna kommuns historia. Den börjar nu ge
resultat. Jag kommer aldrig ge upp kampen
mot kriminaliteten! Låt utvecklingen fortsätta!”

Olov Holst,

kommunstyrelsens ordförande (M)

