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Årsbokslut 2019
Det har nu gått ett helt budgetår sedan Alliansgruppen i
Sigtuna kommun (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna) vann valet stort
och tog över efter femton års socialdemokratiskt styre.
Året har präglats av hårt arbete med att påbörja leveransen av det vi
lovade i valet 2018 och över 200 beslut har fattats bara i kommunstyrelsen.
Primärt bestod våra vallöften av följande:
•

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.
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Vi håller det vi lovar
och prioriterar
kärnverksamheterna
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Ekonomiska
underskott
har vänts till
överskott

Ekonomi
Att få ordning på kommunens ekonomi är absolut grundläggande för att kunna tillföra kärnverksamheterna
nödvändiga resurser. Kommunen har sedan nästan femton år dragits med stora ekonomiska underskott som
kompenserats genom kontinuerlig markförsäljning. Detta underskott har nu vänts till ett prognostiserat överskott
för 2019 på 36,5 mkr (exklusive försäljning av mark). Se graf nedan.
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Med förstärkt ekonomi redan under mandatperiodens första år förvaltar Alliansgruppen väljarnas förtroende
med stor respekt och fokus på kärnverksamheterna. Nedan följer en sammanfattning av nämndernas arbete
under det gångna året.
Trots det mycket svåra ekonomiska läget som kommunen befunnit sig i lyckades vi tillföra kommunens kärn
verksamheter drygt 90 mkr under 2019. Som exempel kan nämnas att förskole- och skolverksamheten tillfördes
34,4 mkr, individ- och familjeomsorgen 13,3 mkr och äldreomsorgen 32 mkr.
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2019 invigdes
regionens första
Trygghetscenter
– i Sigtuna
kommun!

Kommunstyrelsen (KS)
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.

Vi tar kontroll
– ordning och reda i
kommunens ekonomi
med ekonomistyrning
och budgetdisciplin

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa den verksamhet i de
bolag som kommunen helt eller delvis äger och äger därvid rätt att, 
då så bedöms erforderligt, utfärda ägardirektiv för dessa.
Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket
innefattar kommunen själv och dess bolag.

Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
Fortsatt arbetet med att skapa ordning och reda i kommunens
ekonomi och verksamheter genom:
→ ökad central kontroll och ekonomistyrning samt stärkt
budgetdisciplin,
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•

→ nytt målstyrnings- och uppföljningssystem i syfte att 
öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna,
→ inventering av och kontroll över lokaler och lokalkostnader.
•

Inlett ett omfattande förändringsarbete med att förflytta kommun
organisationen från en förvaltningsorganisation till en service
organisation i syfte att ge invånarna maximal nytta för sina
skattepengar.

•

Startat upp programmet Näringslivslyftet i syfte att stärka
de lokala företagen.
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Vad kostar kommunens
lokaler? Vi inventerar
och utvecklar!
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Fortsättning Kommunstyrelsen (KS)
•

Inlett arbetet med att öka kontakten och dialogen med invånarna
genom:
→ förstärkt och utvecklat kontaktcenter (KC) med tre nya fysiska
platser; Märsta centrum, Valsta centrum och Sigtuna stad,
→ omfattande medborgardialog i Valsta,
→ påbörjad omstrukturering av Landsbygdsråd, Pensionärsråd
och Tillgänglighetsråd.

•

Stärkt och tagit ett helhetsgrepp över hållbarhetsarbetet genom
att starta en Agenda 2030-beredning.

•

Stärkt ekonomin för framtida investeringar genom den största
markförsäljningsaffären i kommunens historia när Kilenkrysset
förvärvade ytterligare markområde i Rosersbergs industriområde.

•

Stärkt och ökat takten i arbetet med att utveckla området runt
Arlanda (Airport City Stockholm) i syfte att skapa nya arbetstillfällen.

•

Ökat intensiteten i dialogen med Trafikverket i syfte att få till stånd
nödvändiga infrastruktursatsningar i Sigtuna kommun.

•

Inlett arbetet med att rusta upp Borgmästarängen och Hamnplanen
i Sigtuna stad i syfte att stärka kommunens viktigaste arbets
marknadssektor – besöksnäringen.

•

Tagit fram en strategisk plan för utveckling av kommunens lekplatser.

•

Påbörjat arbetet med tre stora stadsplaneringsprojekt:
→ Valsta 2030, långsiktig översyn och upprustning av centrala
Valsta,

Vi arbetar
för förstärkt
infrastruktur och
kollektivtrafik samt
fler arbetstillfällen

→ Västra Rosersberg, helt ny stadsdel med ca. 4 000 nya bostäder,

•

Övertagit ordförandeskapet i samarbetsorganet Arlandaregionen
och intensifierat arbetet med att få till stånd en Arlandaförhandling i
syfte att få nödvändiga infrastrukturinvesteringar (vägar, järnvägar
och kollektivtrafik) till området runt Arlanda.

•

Påbörjat arbetet med en ny översiktsplan för kommunen.
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→ Östra Märsta, helt nytt bostads- och verksamhetsområde med
ca. 7 000 nya bostäder.
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Trygga Sigtuna och Valsta 2030
Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors
liv och frihet. Sigtuna kommun ska genom direkta och förebyggande
åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet.
Trygghetsarbetet omfattar alla kommundelar, men Valsta centrum och
dess närområde har upplevts som ödslig och mer otrygg än andra delar,
varför vi under 2019 till stor del fokuserat på Valsta.

Foto: Sigtuna kommun

Under hösten påbörjades projektet ”Valsta 2030” som ur ett stads
byggnadsperspektiv ger förslag på hur fysiska åtgärder kan bidra till
att stärka befintliga kvaliteter och utveckla nya värden för boende, verk
samma och besökare. Tidshorisonten för projektet är 0-10 år och de
föreslagna åtgärderna ska såväl öka tryggheten på kort och lång sikt
som utgöra underlag för framtida politiska beslut kring kommundelens
utveckling.

Konkreta åtgärder utförda under 2019
inom ramen av Trygga Sigtuna
Satsat drygt 20 miljoner kronor på trygghetsarbetet.

•

Framtagande av en omfattande trygghetsstrategi.

•

Ökat samarbete med polisen vilket lett till prioritering av Sigtuna
kommun och kraftigt ökad polisiär närvaro.

•

Invigning av Trygghetscenter – det första i hela regionen.
Trygghetsenheten samordnar arbetet med polisen, räddnings
tjänsten, tillståndshandläggare, budget- och skuldrådgivare sam
lokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal.

•

Infört ett system kallat EST (Effektiv Samordning för Trygghet) för
ökad s amordning och effektivitet mellan alla funktioner i kommunen,
inklusive polisen som arbetar med trygghet.

Konkreta åtgärder utförda under 2019
inom ramen av Valsta 2030
•

Ljuspark från Valsta centrum till Valsta sim-och sporthall.

•

Nytt café i Valsta centrum (drivs av Skyddsvärnet i samarbete
med Sigtuna kommun).

•

Nytt upplyst minigym vid Valsta motionsspår.

•

Satsningar på aktivitetsytor, ex. 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.
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Vi satsar
20 miljoner på
trygghetsarbete
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•
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Bygg- och trafiknämnden (BTN)
Bygg- och trafiknämnden ska pröva de ärenden som avgörs enligt
plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) samt pröva
ansökningar om dispens från förbud inom strandskyddsområden.
Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom byggnadsväsendet. Vidare fullgör nämnden
de trafikuppgifter som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor.

Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
•

Slutfört en revidering av Bevarande- och förnyelseplan
för Sigtuna stad.

•

Genomfört en utredning om ökad tillgänglighet på
pendlarparkeringarna.

•

Effektiviserat bygglovshandläggningen och sänkt
handläggningstiden med nästan 30 %.

•

Anlagt nya gång- och cykelvägar (Ragvaldsboleden).

•

Upprättat trafiksäkerhetsåtgärder på Dragonvägen
samt öppnat Aspvägen i Märsta.

•

Genomfört medborgardialog inför kommande utbyggnad
av Rosersberg.

•

Genomfört analys av framtida trafikflöden på väg 263.

Nu går det ca.
30 % snabbare att
få sitt bygglov
behandlat!

•

Bygglovsrelaterade ärenden (568 st).

•

Plan- och strandskyddsärenden (14 st).

•

Trafikplanering, parkering, trafikföreskrifter och trafiksäkerhet.
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Som myndighetsnämnd för bygg- och trafikärenden
arbetar nämnden löpande med:
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Barn- och ungdomsnämnden (BUN)
Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barn
omsorgen (inte myndighetsutövning avseende bistånd) och det offent
liga skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och ungdomsnämndens
uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg,
naturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd.
I SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) öppna jämförelser redovisas
2019 att Sigtuna kommuns resultat i årskurs 9 placerar kommunen bland
de 50 bästa i Sverige. Studieresultaten pekar fortsatt uppåt. Måluppfyllelsen
i alla ämnen har ökat och de förbättrade studieresultaten har medfört ökad
andel behöriga elever till gymnasieskolan.

Sigtuna kommuns
förskolor och
skolor har fokus på
kunskapsresultaten

Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
•

Fokus på lugn och ro samt studieresultat.

•

Infört sociala team och anställt socialpedagoger för att öka elevernas
trygghet, trivsel och studiero samt ge lärarna mer tid för kvalitativ
undervisning.

•

Tagit fram en plan för minskad administrativ börda och kringstöd
för våra medarbetare i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka
attraktiviteten för Sigtuna kommun som arbetsgivare.

•

Påbörjat en översyn av organisation och arbete med elever
i behov av särskilt stöd/extraordinära insatser.

•

Reviderat handlingsplaner för särskilt begåvade elever,
hedersrelaterat våld och förtryck samt framtidens skolbibliotek.

•

Skapat en struktur för att förbättra samverkan mellan hem
och skola i syfte att öka studiero, trivsel och trygghet i skolan.

•

Tagit fram en strategisk digitaliseringsplan som syftar till att tillvarata
digitaliseringens möjligheter att stärka kunskapsutvecklingen, utveckla
digital kompetens och stärka likvärdigheten.

•

Beslutat om en kompetensförsörjningsplan för att stärka attraktiviteten
för såväl yrket som för arbetsgivaren.
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Sociala team
har införts för ökad
trygghet, trivsel
och studiero
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Kvaliteten inom
äldrevården ska
öka genom nya
aktörer

Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON)
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
utförare. Omsorgsnämnden är huvudman för och ansvarar för att
tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvars
områden: äldreomsorg, LSS och personlig assistans, viss kommunal
hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning.

Märsta och Sigtuna
stad har fått nya
träffpunkter för
seniorer

•

Inlett upphandling av externa hemtjänstföretag i syfte att öka
kvaliteten.

•

Inlett dialog med flera vård- och omsorgsföretag för etablering
av särskilda boenden i kommunen.

•

Invigt nya Träffpunkter för seniorer i Märsta och Sigtuna Stad.

•

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

•

Beslutat införa ny s.k. MAR-funktion (Medicinskt Ansvarig
för Rehabilitering).

•

Infört nya styr- och ledningssystem i samband med
omorganisationer vid särskilda boenden.
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Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
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Utbildnings- och arbetsmarknads
nämnden (UAN)
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
kap. 4 om försörjningsstöd samt därtill tillämpliga delar av socialtjänst
lagen.

Vägen till jobb
kortas på Arlanda
gymnasiet med hjälp
av lärlingsprogram

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 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
•

Tagit beslut om att införa lärlingsupplägg på ett flertal yrkesprogram på Arlandagymnasiet för att korta vägen till jobb
och stärka kopplingen till arbetsmarknaden.

•

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

•

Tagit fram en gemensam lektionsstruktur, Arlandalektionen,
som syftar till att öka studieron och förbättra kunskapsresultaten
på Arlandagymnasiet.

•

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

•

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.

•

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.

Krav på godkända
betyg eller sommar
skola för att få kom
munalt sommarjobb
– ökar incitamenten
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
(IFO)
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.
•

Under 2019 var arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat
våld en prioriterad fråga. Under året utvecklades även arbetsmetoder
som syftar till att ge effektiva stödinsatser, där aktörer som exempel
vis socialtjänst, öppenvård och andra aktörer är delaktiga i arbetet.
Ett fokusområde för Individ- och familjeomsorgsnämnden är det
förebyggande arbetet, där t.ex. Familjecentrum är en uppskattad
verksamhet som på ett tidigt stadium kan stötta i föräldraskapet.

Förebyggande
 rbete och ökad
a
samverkan står
i fokus

•

Ingått en samverkansöverenskommelse med polisområde nord
kring snabbförfarande av unga lagöverträdare.

•

Genomfört en 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 plan för psykosocialt omhändertagande (POSOM) vid
extraordinära och andra allvarliga händelser.

•

Tagit fram plan för riktlinjer för samverkan inom socialtjänsten.

•

Förberett för möjligheten att införa sociala insatsgrupper för att
ge effektiva stödinsatser till ungdomar.

•

Tagit fram plan för tillsyn av tobak, folköl och elektroniska cigaretter.

•

Tagit fram plan för tillsyn av serveringstillstånd avseende
alkoholdrycker.

•

Reviderat riktlinjer för serveringstillstånd.
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Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
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Sigtuna fritids
center och simhall
är färdigrenoverat

Kultur- och fritidsnämnden (KFN)

Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
•

Effektiviserat användningen av kommunens sporthallar och
anläggningar 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 anläggningarna.

•

Administrerat restaureringen av S:t Pers kyrkoruin.

•

Slutfört renoveringen av Sigtuna fritidscenter med den gamla
simhallen från 1937.

•

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

•

Öppnat biblioteket i Valsta centrum efter renovering av lokalerna.

•

Påbörjat projektering och genomförande av aktivitetsyta och konst
frusen isbana på Valsta torg.

•

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

•

Startat upp ny konstverksamhet i Valsta f.d. simhall och genomfört
tre utställningar, pedagogiska aktiviteter för barn, ungdomar och
vuxna samt musikföreställningar och andra uppträdanden.
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Biblioteket i Valsta
har öppnats i
nyrenoverade
lokaler
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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.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
(MHN)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt
lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom livsmedelsområdet,
strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet samt åtgärder
om internationella hot mot folkhälsan.

Under 2019 har Alliansgruppen i Sigtuna kommun:
•

Prioriterat vatten och avloppsfrågor för att möta samhällets
behov och efterfrågan.

•

Påbörjat utredning om möjligheten att bilda en gemensam
kommunöverskridande kontrollmyndighet med syfte att
säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för invånarna.

•

Givit i uppdrag att lägga extra fokus på att följa upp
de inventerade enskilda avloppsanläggningarna.

•

Givit i uppdrag att utreda eventuella mikroplastspridningar
på konstgräsplaner och lekplatser.
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Utsläpp från
enskilda avlopp
måste minska

