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Mandatperioden 
med M, C, L, KD 
och SfS
Det har nu gått en hel mandatperiod sedan Moderaterna, 
 Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Samling  
för Sigtuna vann valet stort och tog över Sigtuna kommun 
 efter femton års socialdemokratiskt styre.

Åren har präglats av hårt arbete med att leverera det vi lovade i valet 2018 
och samtidigt har vi fått hantera en pandemi och dessutom ett krig i vårt 
närområde. Det har varit en annorlunda och på många sätt svår och märklig 
tid att leda en kommun.  

Inför valet 2018 bestod våra partiers vallöften av följande  
huvudpunkter:

• Invånarna i fokus.

• Lag och ordning samt stopp för mygel.

• Skapa ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheter.

• Prioritera kärnverksamheterna förskola, skola, äldreomsorg,  
omsorg om svaga och sjuka.

• Öka tryggheten på gator och torg.

• Fler arbetstillfällen i kommunen.

• Satsning på kollektivtrafik och infrastruktur.

Åren har präglats av 
hårt arbete med att 

 leverera det vi lovade

Olov Holst (M), Lars Björling (SfS), Gill Brodin (C), Karsten Bjärbo (KD), Pernilla Bergqvist (L)
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Ekonomi
Att få ordning på kommunens ekonomi är absolut grundläggande för att kunna tillföra kärnverksamheterna nöd
vändiga resurser. Under Socialdemokraternas tid styrdes Sigtuna kommun med stora ekonomiska underskott 
som kompenserades genom kontinuerlig markförsäljning. De stora underskotten vände vi snabbt till ett överskott. 
Se grafen nedan. Nu står vi inför en lågkonjunktur och inflationen rusar. Det gör det ännu mer viktigt att vi håller 
hårt i dina skattepengar, prioriterar rätt och säkerställer att du får den välfärd du har rätt att kräva av kommunen. 

Kommunens resultat 2003–2027 (utan intäkter från markförsäljning)
Kommunens resultat 2003–2027 (utan intäkter från markförsäljning)
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Källa: Kommunens årsredovisningar 2003-2018 + Prognos 2019 samt Mål och Budget 2020-2025. 

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.

Det hade inte Socialdemokraterna under sina år vid makten i Sigtuna. Som du ser i grafen räckte inte dina skat
tepengar, utan man tvingades kontinuerligt sälja kommunal, med andra ord din, mark för att ha råd att betala till 
exempel lärarlönerna.

Så jobbar inte den här kommunledningen. Vi har ordning och reda i ekonomin och en ordentlig fallhöjd om något 
oförutsett skulle inträffa, till exempel pandemi, krig, inflation, höjda mat- och elpriser. Vi behöver inte låna till 
varenda krona när vi bygger nya skolor och förskolor och samtidigt kan vi börja betala av vår mycket stora  
låneskuld på 1,5 miljarder kronor.

Kommunledningens partier är helt överens om att vi måste förvalta väljarnas förtroende med stor respekt  
och fokus på kärnverksamheterna. Nedan följer en sammanfattning av nämndernas arbete under mandat
perioden som gått.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha 
uppsikt över sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommunstyrelsen har därvid det övergripande ansvaret för hela den 
kommunala koncernens utveckling och för hela kommunens ekonomiska 
ställning samt samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa verksamheten i de bolag 
som kommunen helt eller delvis äger. När det krävs ska kommunstyrelsen 
utfärda ägardirektiv för bolagen.

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefat
tar kommunen själv och dess bolag.

Under åren 2018-2021 har vi:

• Skapat ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheter 
genom:

 → En större omorganisering för att skapa högre effektivitet och mer 
service till invånanrna.

 → Ökad central kontroll och ekonomistyrning samt stärkt budget
disciplin.

 → Nytt målstyrnings och uppföljningssystem i syfte att öka 
 kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna.

 → Inventering av och kontroll över lokaler och lokalkostnader.
 → Påbörjat omstrukturering av upphandlingsorganisationen och 

upphandlingsprocesserna.

• Inlett ett omfattande förändringsarbete med att förflytta kommun-
organisationen från en förvaltningsorganisation till en serviceorgani
sation i syfte att ge invånarna maximal nytta för sina skattepengar.

2019 invigdes  
regionens första 
Trygghetscenter  

– i Sigtuna  
kommun!

En större omorganisering 
för att skapa högre 

 effektivitet

Ökad central kontroll 
och ekonomistyrning 
samt stärkt budget

disciplin

Fo
to

: S
ig

tu
na

 k
om

m
un



MANDATPERIODSREDOVISNING 2018–2022

5

• Genomfört den största trygghetssatsningen i kommunens historia.

• Inlett Samhällsbyggnads lyftet, en reform som spänner över alla för
valtningar, för att motverka den djupa segregation som tillåtits bita sig 
fast i kommunen och som skapar utanförskap och otrygghet.

• Investerat över 1,5 miljarder kronor i nya skol och förskolebyggnader 
för att bygga bort alla de tillfälliga paviljonger som stått uppställda i 
kommunen.

• Genomfört den största markförsäljningten i kommunens historia 
som förutom att inbringa 250 miljoner kronor till kommunen skapat 
förutsättningar för företagsetableringar med flera tusen nya jobb.

• Tagit fram en ny Översiktsplan för kommunen.

• Tagit fram Näringslivslyftet i syfte att stärka det lokala näringslivet.

• Instiftat Agenda2030utskottet i syfte att få hela organisationen att 
fokusera på hållbarhetsfrågorna.

• Påbörjat en omfattande upprustning av kommunens offentliga miljöer, 
Trygga & Snygga Sigtuna kommun.

• Påbörjat anläggandet av nya gång och cykelvägar till bland annat 
Odensala och Venngarn.

• Under mandatperioden har ett Agenda 2030 utskott upprättats.

• Nytt upplyst minigym vid Valsta motionsspår.

• Satsningar på aktivitetsytor, till exempel multisportanläggning.

• Ny gångväg från Sagaskolan till idrottsplatsen Midgårdsvallen.

• Upprustning av Valsta åpark med nya bänkar, träd och belysning. 

• Installation av ny eller kompletterande belysning på flera platser.

• Röjning för förbättrad sikt, översyn av träddungar, buskage och 
 annan växtlighet vid bland annat gång och cykelvägar. 

Vi har genom
fört den  största 

trygghets
satsningen i 
 kommunens 

 historia

Fo
to

: S
ig

tu
na

 k
om

m
un

Fo
to

: S
ig

tu
na

 k
om

m
un



MANDATPERIODSREDOVISNING 2018–2022

6

Agenda 2030-utskottet
Under mandatperioden har ett Agenda 2030utskott upprättats under  
kommunstyrelsen. 

Ärendena som hanteras i utskottet rör strategiska frågor kopplade till 
övergripande hållbarhetsarbete och de globala målen för hållbar utveck
ling i Agenda 2030, såsom nämndernas verksamhetsplaner, hållbarhets
redovisning, utbildning och kommunikation. Exempel på övergripande 
hållbarhetsfrågor som beretts är segregation och minskat utanförskap, 
folkhälsofrågor, miljö och klimatfrågor, barn och ungas rättigheter,  
landsbygdsfrågor, suicidprevention, våld i nära relationer samt invånar
delaktighet. Samarbeten och dialoger med kommunala och privata bolag 
om Agendans målsättning och innebörd har påbörjats. 

Under mandatperioden har kommunledningen:

• Integrerat Agenda 2030 i mål och budget, verksamhetsplan  
och program.

• Tagit fram en hållbarhetsredovisning.

• Erbjudit Agenda 2030utbildningar.

• Antagit klimatplanen med ambitiösa klimatmål.

• Antagit måltidsprogram med ambitiösa mål inom livsmedel.

• Påbörjat arbetet med en ny landsbygdsstrategi.

• Påbörjat arbetet med ny avfallsplan.

• Inrättat en ny återvinningscentral och infört fyrfackinsamling.

• Slutfört inventeringen av enskilda avlopp.

• Påbörjat utredning om konsekvenserna av införandet av grön  
infrastrukturplan.

• Påbörjat arbetet med en ny skogsbruksplan.

Drivit följande naturvårdsprojekt:

• Handlingsplan för invasiva arter.

• Bekämpning av den invasiva vattenväxten Sjögull.

• Pollinatörsatsningar på Norrbackafältet.

• Granbarkborrens framfart har inventerats för att skapa en plan för hur 
man ska kunna minska dess angrepp på kommunens skogsmark.

• Skyfallskartering. 

• Energi och klimatrådgivningen har förstärkts.

• En plan för utbyggnaden av laddinfrastruktur har tagits fram som en 
viktig grundpelare i arbetet med en fossilfri fordonsflotta 2025.

Energi och 
 klimatrådgivningen 

har förstärkts
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Bygg- och miljönämnden (tidigare 
bygg- och trafiknämnden samt  
miljö- och hälsoskyddsnämnden)
Bygg- och trafiknämnden arbetade fram t.o.m. 2020 huvudsakligen med 
byggrelaterade frågor, vissa planfrågor samt trafikfrågor. Miljö- och hälso-
skyddsnämnden svarade under samma period för kommunens uppgifter 
inom miljö och hälsoskyddsområdet.

I syfte att öka effektiviteten samt att renodla verksamheten till en 
ren myndig hetsnämnd bildades 2021 en ny nämnd, bygg och miljö
nämnden, genom sammanslagning av de två tidigare nämnderna. Till 
den nya nämnden överfördes också ytterligare myndighetsuppgifter som 
tillstånds givning för alkohol och tobak. Samtidigt överfördes Bygg och 
trafiknämndens uppgifter inom plan-och trafikområdet till ett nybildat 
Samhällsbyggnads utskott under kommunstyrelsen.

Under mandatperioden har kommunledningen inom 
r amen för ovanstående verksamheter:

• Reviderat bevarande och förnyelseplan för Sigtuna stad samt 
 riktlinjerna för bebyggelseutveckling i dalgången mellan Hova  
och Odensala.

• Effektiviserat bygglovshandläggningen genom digitalisering och 
 avsevärt sänkt handläggningstiderna.

• Anlagt nya gång och cykelvägar.

• Vidtagit trafiksäkerhetsåtgärder, trafikplanering samt trafikföreskrifter.

• Utökat antalet parkeringar.

• Inventerat busshållplatser på landsbygden ur säkerhetssynpunkt.

• Genomfört medborgardialoger inom ramen för plan – och bygglagen.

• Analyserat framtida trafikflöden på väg 263.

• Initierat instiftandet av ett arkitekturpris.

• Utarbetat servicelöften för verksamheterna.

• Inventerat och påbörjat uppföljning av enskilda avlopp.

• Prioriterat vatten och avloppsfrågor.

• Effektiviserat avgiftshanteringen för miljötillsynen.

• Ökat tillsynen av avfallshanteringen.

• Inventerat eventuell spridning av mikroplaster på skolgårdar  
och idrottsplatser.

• Utökat informationsarbete för kommuninvånarna.

Utökat 
informations

arbete för kommun
invånarna
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Barn- och ungdomsnämnden
Barn och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom  
barnomsorgen (inte myndighetsutövning avseende bistånd) och det  
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Barn och ungdoms
nämndens uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, skol
barnomsorg, naturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd.

I Sigtunas skolor har vi numera:

• Fokus på kunskap, trygghet och kvalitetsarbete som lett till  
förbättrade kunskapsresultat hos våra elever.

• Sociala team med socialpedagoger och beteendevetare på alla 
 grundskolor. Dessa avlastar även lärarna som kan fokusera mer  
på sin undervisning.

• Infört en ny modell för elever i behov av särskilt stöd. Tidiga insatser 
är viktiga.

• Inlett en satsning för att främja psykisk och fysisk hälsa hos våra 
barn och unga, bland annat genom att anställa fler kuratorer och 
psykologer samt genom samarbete med Karolinska institutet.

• Gjort en satsning på upprustning av skolgårdar och förskolegårdar 
samt inomhusmiljöer.

• Infört Framtidens skolbibliotek på alla skolor samt påbörjat en 
 utbyggnad av förskolebibliotek.

• Fördjupat samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och fritid.

• Infört fler karriärvägar för lärare med bl.a förstelärartjänster på våra 
fritidshem. 

• Infört insatser för ökad likvärdighet genom ökade insatser för  
nyanländas lärande, språkplan för förskolan och mer tillgängliga 
lärmiljöer. 

• Inlett samarbete kring Frisk skolstart med Karolinska Institutet för  
att främja bättre hälsa. 

• Tagit fram en plan för särbegåvade elever. 

• Utsetts som en förebild på skolområdet av Rådet för interkommunala 
analyser (RKA). 

• Nominerats som en av tio kommuner i landet till Årets mest hållbara 
skolmatskommun.

Vi har infört en ny 
modell för elever  

i behov av  
särskilt stöd

Fokus på  kunskap, 
trygghet och 

 kvalitetsarbete

Under mandatperioden 
har skolorna i Sigtuna 
placerat sig på plats 37  

i Sveriges kommuner 
och regioners senaste 

mätning. 
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Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna. Utbild
nings och arbetsmarknadsnämndens uppgifter omfattar gymnasieskola, 
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskoleverksamhet för 
ungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, aktivitetsansvar 
och uppdragsutbildning. 

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som framgår av socialtjänstlagens  
kapitel 4 om försörjningsstöd samt därtill tillämpliga delar av socialtjänst
lagen. 

Därutöver fullgör nämnden kommunens uppgifter vad avser integration/
introduktion och arbetsmarknadsfrågor. 

Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter 
som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med 
flera.

Under mandatperioden har kommunledningen:

• Infört Arlandalektionen på Arlandagymnasiet  
Arlandalektionen är en pedagogisk modell som syftar till att skapa 
samsyn kring undervisningen och dess upplägg genom en gemen
sam lektionsstruktur som ger likvärdig undervisning i hela skolan. 
Arlandalektionen har fokus på trygghet, studiero och kunskaps
utveckling samt innefattar såväl ramar för lektioner, ordningsregler 
och uppföljning. 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 hittills mätbara resultatet visar en förbättring 
på samtliga områden.

Undervisningen 
ska vara varierad 

och knyta an till 
 elevernas erfaren
heter och intressen
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• Initierat Arbetsmarknadspaketet 
Nära 30 miljoner kronor satsas på insatser för att möta, mildra och 
motverka effekterna av pandemin på arbetsmarknaden. Innefattar 
bland annat jobbcoachning, vuxenutbildning och arbetsträning.

• Stoppat bidragsfusk och bidragsbrott 
Tre heltidstjänster har tillsatts för att förhindra och beivra fusk och 
bidragsbrott inom försörjningsstöd. Dina skattepengar ska gå till rätt 
saker och inte finansiera kriminella gäng som satt i system att lura till 
sig bidrag.

• Digitalisering  
Digitaliserat handläggningsprocessen inom försörjningsstöd för att 
stärka arbetet med att få individerna som lever på försörjningsstöd  
i egen försörjning.

• Lagen om valfrihet (LOV) 
Infört lagen om valfrihet (LOV) inom arbetsmarknadsinsatser för att 
kunna bredda insatserna för att de i försörjningsstöd enklare ska 
komma i egen försörjning.

• Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Tagit fram en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) för att strukturerat arbeta med insatser för ungdomar mellan 
16–20 år som varken arbetar eller studerar.

• Sommarskola  
Förstärkt incitamenten till godkända betyg i gymnasiet genom krav 
på godkända betyg i svenska och matematik alternativt deltagande  
i sommarskola för att kvalificera sig till kommunens sommarjobb.

Digitaliserat 
handläggnings
processen inom 

försörjningsstöd
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Äldre- och omsorgsnämnden
Äldre och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av 
äldre människor samt för omsorg om personer med funktionsnedsättning 
och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Äldre och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso 
och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

Inom nämndens ansvarsområde finns både kommunala och privata ut
förare. Omsorgsnämnden är huvudman för och ansvarar för att tillhanda
hålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområden: 
äldreomsorg, LSS och personlig assistans, viss kommunal hälso och 
sjukvård samt bostadsanpassning. 

Under mandatperioden har kommunledningen:

• Genomfört upphandling av externa hemtjänstföretag i syfte att öka 
kvaliteten.

• Inlett upphandling för ökad valfrihet inom särskilt boende.

• Invigt nya Träffpunkter för seniorer i Märsta och Sigtuna Stad.

• Beslutat att införa heltid som norm inom äldreomsorgen.

• Genomfört certifiering av kommunens samtliga särskilda boenden  
i syfte att säkerställa ökad kvalitet.

• Tagit fram en modell för att öka språkkompetensen i svenska hos de 
anställda inom äldreomsorgen.

• Inrättat äldrepedagoger inom äldreomsorgen för att öka kompe
tensen inom demensvård, aktivitetsutveckling och välfärdsteknik. 

• Utökat bemanningen av legitimerad personal inom äldreomsorgen.

• Initierat en flytt av korttidstillsynen för ungdomar över tolv år till  
utbildning och arbetsmarknadsnämnden.

• Stärkt arbetet för en god hälsa inom omsorgen för funktionsnedsatta. 

• Initierat ett arbete tillsammans med kultur och fritidsnämnden för att 
kunna erbjuda kultur och fritidsaktiviteter för funktionsnedsatta.

• Beslutat införa ny så kallad MARfunktion (Medicinskt Ansvarig för  
Rehabilitering).

• Infört nya styr och ledningssystem i samband med omorganisationer 
vid särskilda boenden.

Vi har invigt nya  
Träffpunkter för  
seniorer i Märsta  
och Sigtuna Stad
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ och familjeomsorgsnämndens uppgift är att stötta individer. Nämn
den ansvarar för insatser inom missbruksvård, förebyggande arbete och 
stöd till barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo tillsam
mans med sina föräldrar.

Ett fokusområde för Individ och familjeomsorgsnämnden är det före
byggande arbetet, där bland annat Familjecentrum är en uppskattad  
verksamhet som på ett tidigt stadium kan stötta i föräldraskapet. Under 
den gångna mandatperioden har exempelvis SSPF (Skola, socialtjänst, 
polis och fritid) haft i uppdrag att utveckla verksamheten att förebygga och 
motverka att barn och ungdomar far illa.

Under sensommaren/hösten 2021 var delar av Individ och familje
omsorgens medarbetare djup involverade i mottagande av de personer 
som evakuerades från Afghanistan. Detta satte fokus på statens bristande 
 ansvarsförmåga i samband med extraordinöra händelser, där Sigtuna 
kommun fick ta ett ansvar som borde åligga staten.

Under mandatperioden har kommunledningen:

• Prioriterat arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

• Genomfört satsningar på utveckling av arbetsmetoder som syftar till 
att ge effektiva stödinsatser, där aktörer som exempelvis socialtjänst, 
öppenvård och andra aktörer är delaktiga. 

• Utvecklat överenskommelsen med Kvinnojouren i Sigtuna kommun 
för att bättre möta de utmaningar som finns.

• Startat en boendekedja för våldsutsatta tillsammans med andra 
 kommuner.

• Utvecklat arbetet med ett barnsäkerhetsteam som fokuserar såväl  
på barn som bevittnat våld som barn som själva utsatts för våld.

Vi har utvecklat 
överens kommelsen 
med Kvinnojouren i 

Sigtuna kommun
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Startat en boende
kedja för våld

sutsatta tillsam
mans med andra 

 kommuner.

• Bedrivit ett påverkansarbete mot den socialdemokratiska regeringen 
i syfte att klarlägga hur ansvar fördelas mellan stat och kommun när 
det handlar om vuxna personer som valt att lämna en kriminell livs
stil, det vill säga avhoppare.

• Utrett behovet av och startat ett stödboende för ungdomar i 
 kommunen.

• Utvecklat den interna öppenvården i syfte att tillgängliggöra den för 
fler kommuninvånare.

• Startat Öppenvård direkt, dit kommuninvånare kan vända sig utan  
att först gå via ordinarie socialtjänst.

• Utvecklat det förebyggande arbetet genom såväl SSPF (se ovan) 
som samverkansprojekt med förskolor, fältare, fritidsgårdar med 
flera.

• Anställt särskilt kvalificerade kontaktpersoner som fokuserar på  
förebyggande arbete.

• Tillsammans med Region Stockholm startat en familjecentral på 
Mötesplatsen i Valsta. 

• Utvecklat samverkan med såväl civilsamhället som andra 
 myndigheter.

• Rekryterat familjehem i egen regi i sådan utsträckning av tidigare 
avtal med extern leverantör kunnat avslutas.

• Genomfört informationskampanj som syftar till att lyfta fram vilka  
rättigheter och skyldigheter barn och föräldrar som vistas i Sverige 
har samt hur lagstiftning kring barns rättigheter ser ut.

• Ingått en samverkansöverenskommelse med andra kommuner och 
regioner om samverkan kring personer med missbruk/beroende av 
spel om pengar.

• Tagit fram planer och struktur för psykosocialt omhändertagande 
(POSOM) vid extraordinära och andra allvarliga händelser.

• Under 2022 har Valstagruppen startats. I gruppen arbetar social
sekreterare som aktivt söker upp ungdomar och möter dem i deras 
vardag. Inom ramen för Samhällsbyggnaslyftet arbetar IFO inten
sivt med förebyggande arbetet, exempelvis genom satsningen 
Stadsdels mammor.
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Kultur- och fritidsnämnden (KFN)  
Kultur och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur och fritids
verksamhet i kommunen. Nämnden ska genom ett nära samarbete med 
i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare 
stimulera och stödja det arbete som de bedriver. Nämnden ansvarar för 
den kommunala kultur och fritidsverksamheten i egen regi och för stöd till 
civil verksamhet.

Under mandatperioden har kommunledningen:

• Effektiviserat användningen av kommunens sporthallar och anlägg
ningar genom övergång från nolltaxa till avgiftsbelagda bokningar 
för barn och ungdomsverksamhet. Med förenklad administration där 
merparten av kostnaderna för bokningar förs tillbaka till föreningarna 
genom ökat verksamhetsbidrag förbättras utnyttjandet av anläg
gningarna.

• Slutfört renoveringen av Sigtuna fritidscenter med den gamla  
sim hallen från 1937.

• Arrangerat föreställningar med musik och uppträdande till  
fredagarnas populära soppluncher i Kulturlänken i Märsta centrum.

• Påbörjat projekt ”Valsta ljuspark” för att bygga bort mörka utomhus
miljöer och tillföra kulturella värden med installation av olika former 
av konstljus.

• Öppnat Mötesplatsen i Valsta centrum med ett brett utbud av  
aktiviteter; biblioteksservice, sagostunder, språkcafé, Kulturskolan 
erbjuder provapå med olika instrument, konstutställningar, kontakt
center.

• Öppnat en konstfrusen isbana på Valsta torg.

• Startat Fritidsbanken med gratis utlån av fritids och sportutrustning.

Mötesplatsen i Valsta  
öppnade i oktober 2021

Sigtuna fritids
center och simhall 

är färdigrenoverat
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• Infört kulturcheck som komplement till Kulturskolans ordinarie kurser 
med privata utförare i andra kommundelar än Märsta centrum.

• Utökat Valstakonsts aktiviteter i före detta simhallen.

• Genomfört restaurering av S:t Pers och S:t Olofs ruiner.

• Påbörjat projektering att restaurera S:t Lars kyrkoruin, den tredje och 
sista ruinen i Sigtuna. Samtliga kyrkoruiner kommer när arbetet är 
klart att stå starka i ytterligare hundra år.

• Påbörjat projektering av en hinderbana utefter Hällsbospåret.

• Byggt utegym på flera platser i kommunen. 

Vi har byggt utegym  
på flera platser  

i kommunen
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