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Sigtuna är på rätt väg

Läs mer inne i tidningen!

Vi lever i en utmanande tid och handlingskraftiga politiker behövs mer än någonsin.

Läs mer på sidorna 4–5

Läs mer på sidan 7

Stora satsningar på välfärden

”Fantastiskt att vara delaktig”
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REDAKTÖRENS RUTA:

Nu tar vi nya tag!
Efter en längre paus är Fokus Sigtuna
kommun äntligen tillbaka.
Under 2020 satte den eländiga corona
pandemin käppar i hjulen för de flesta, så
även för oss. Medlemsaktiviteterna blev
abrupt inställda, kampanjerna avbokades och
de olika buden från Tegnell och regeringen
gjorde det svårt att planera året.
Inte bara föreningsaktiviteter sattes på
vänt, utan även en del kommunala beslut som
helt enkelt inte kunde hanteras innan man vis
ste mer om hur pandemin skulle påverka oss.
Budgeten för Sigtuna kommun 2021–
2023 skulle klubbats redan i juni, men med
anledning av den osäkerhet som då rådde,
sköts hela processen fram till hösten. Den 30

ovember kunde fullmäktige fatta beslutet
n
och nu finns en stabil och långsiktig budget
för de kommande åren. Läs mer om den på
kommande sidor.
Läs också om vår medlem Josefin Brodd
och hennes viktiga uppdrag, sidan 7.
Kanske kan hon inspirera
dig till att också ta steget in
i politiken och engagera
dig för en ännu bättre
Sigtuna kommun.
Helle Nyman,
redaktör
073-333 83 18
helle.nyman@moderaterna.se

Valet 2022 närmar sig – du behövs!
Det kan kännas långt kvar till valdagen
2022, men förberedelserna är redan igång.
Vi vann valet 2018 tack vare fokus på rätt
saker och fantastiska medlemmar som bidrog
i valarbetet. Sedan dess har vi kunnat bocka
av flera viktiga vallöften och arbetar dagligen
med att göra Sigtuna kommun till en av lan
dets bästa kommuner att bo, leva och verka i.
Coronapandemin slår hårt mot Sigtuna
kommun och de största effekterna kommer vi
se först om några år. Därför är det viktigt att
vårt konsekventa arbete inte tar slut efter näs
ta val. Den moderatledda kommunledningen
har gjort många bra saker, men mycket finns
kvar att göra och vi hoppas vi får förtroendet
att leda Sigtuna även efter valet 2022.
För att kunna driva och genomföra vår
politik behövs medlemmar och kandidater
som vill vara med och arbeta för kommunens
bästa. Om du, precis som jag, tycker att
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Sigtuna nu drivs på rätt sätt och vill att Mod
eraterna även efter valet 2022 ska leda arbe
tet för en ännu bättre kommun, tycker jag att
du också ska bli medlem. Information om hur
du gör finns på baksidan av tidningen. Och du
som redan är medlem och vill aktivera dig mer
och kanske ställa upp som kandidat i valet är
välkommen att kontakta mig.
Tillsammans kan vi fort
sätta lyfta S
 igtuna och se
till att vi håller rätt fokus
när vi går igenom de
tuffa åren i pandemins
fotspår.
Mattias Askerson,
ordförande Moderaterna i
Sigtuna
073-766 09 09
mattias.askerson@moderaterna.se

Fokus Sigtuna kommun – en tidning från Moderaterna i Sigtuna kommun

Vi lovar inte allt till alla
– men vi håller det vi lovar
Det har nu gått två år sedan valet och tre år sedan vi tog
över makten efter att den socialdemokratiska kommun
ledningen spruckit.
Mycket har hänt, mycket har blivt
bättre för många, men väldigt mycket
återstår att göra för att Sigtuna ska
vara en av de bästa kommunerna att
bo, leva och verka i.
Redan 2019 var vi på väg in i en
lågkonjunktur och sedan slog corona
pandemin till. Pandemin som gav
landets kommuner utmaningar som
ingen någonsin kunnat föreställa sig.
Sigtunas huvudnäringar, rese- och
besöksbranschen, är bland de 
allra
hårdast drabbade, vilket kommer
påverka den kommunala ekonomin
kraftigt de närmaste åren. Att leda
kommunen under den här tiden är
minst sagt utmanande och det är nu
vi politiker verkligen måste ta ansvar
och visa handlingskraft.
I slutet av november fattade
kommunfullmäktige beslut om mål
och budget för 2021–2023. Den
budget som fastställdes är stabil
och ett resultat av ett gott sam
arbete med övriga partier i kommun
ledningen (Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemo
kraterna och Samling för
Sigtuna). Du kan läsa mer om bud
geten på nästa uppslag.
Med vår politik har vi de senaste
tre åren lyckats vända den tidigare så

usla ekonomin till en ekonomi med
skyddsvallar för kommande utma
n
ingar. I valet 2018 lovade vi inte allt
till alla, men att hålla det vi lovade och
det är precis det vi gjort och kom
mer fortsätta göra. För att verkligen
lyfta Sigtuna till en av landets bästa
kommuner att bo, leva och verka i,
hoppas vi självklart kunna fortsätta

det arbetet även efter valet 2022.
Olov Holst, kommunstyrelsens
ordförande
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Budgeten för Sigtuna kommun 2021

Stora satsningar
på välfärden
Tillsammans med de övriga partierna i kommunledningen (C, L, KD
och SfS) har vi de senaste åren arbetat hårt med att sanera kom
munens ekonomi. Nu ser vi tydliga resultat och klarar av att såväl
bygga nödvändiga skyddsvallar för kommande år som att göra stora
satsningar i välfärden.
Kommunens kärnverksamheter stärks med
128 miljoner kronor jämfört med årets
budget. Dessutom klarar vi av att nå Sve
riges kommuner och regioners (SKR)
rekommenderade överskottsmål på 2 pro
cent. Det betyder 60 miljoner som sparas
för framtiden – att använda om effekterna
av pandemi och lågkonjunktur blir värre
än prognostiserat, eller för att slippa låna
hela beloppen till de stora investeringarna
i skolor och förskolor som måste göras de
kommande åren. Vi står med andra ord väl
rustade att möta de utmaningar som väntar
nästa år.
Det hade inte varit fallet med något av
oppositionens förslag till budget. I budget
debatten fanns inte heller någon enad

 pposition med gemensam skuggbudget,
o
utan tre olika budgetförslag från S, V och
MP. Förslagen spretade åt olika håll och SD
hade inte ens ett eget förslag till budget.
Om någon av oppositionspartierna
fått igenom sin budget hade vi stått utan
tillräcklig säkerhetsmarginal och riskerat
nödbroms och dramatiska neddragningar i
välfärden om det visat sig att man prognos
tiserat fel inför nästa år.
I vår budget ser vi till att ha en rimlig
fallhöjd som gör det möjligt att på ett ans
varsfullt sätt fortsätta satsa på kärnverk
samheterna, trots de bistra tiderna. Vår
budget är långsiktig, handlingskraftig och
tar a
 nsvar för dina skattepengar.

Samhällsbyggnadslyftet
Under 2020 genomfördes en samhällsanalys som visade att Sigtuna tillhör landets mest
segregerade kommuner. Det är en utveckling i helt fel riktning som måste förändras. Utan
förskapet som tillåtits etablera sig i kommunen de senaste 15-20 åren skapar enorma
kostnader för samhället och är grunden för den otrygghet vi ser idag. För att komma till
rätta med det, påbörjas ett projekt som vi kallar Samhällsbyggnadslyftet. Läs mer om det
på nästa uppslag.
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Budgeten för Sigtuna kommun 2021
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Kommunens resultat 2003–2019 samt prognos för 2020–2025
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Exempel på hur 
verksamheterna förstärks:

+ 58 mkr

till förskola och skola

+ 32 mkr

till äldre- och omsorgsnämnden, främst
i form av personella resurser

+ 33 mkr

till utbildning och arbetsmarknad för att
i huvudsak stärka uppdraget att hjälpa
arbetslösa att komma i egen försörjning

+ 6 mkr

till kultur- och fritidsverksamheten

+ 13 mkr

till individ- och familjeomsorgen
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Arbetsmarknadspaketet:

Så ska fler
komma in på
arbetsmarknaden

Mattias Askerson och Olov Holst.

Samhällsbyggnadslyftet:

Sigtuna ska inte vara
en av Sveriges mest
segregerade kommuner
Sigtuna tillhör landets mest segregerade kom
muner. Det visade en extern och politiskt neutral
samhällsanalys utförd av konsultfirman Rud Peder
sen. Resultatet var inte oväntat och problemet har
uppmärksammats sedan maktskiftet 2017. Men
utvecklingen som tidigare kommunledningar låtit
ske är inte något man löser lätt eller fort.
– För att komma till rätta med detta ska vi
genomföra ett Samhällsbyggnadslyft med 
sociala
samt fysiska och bostadspolitiska åtgärder. Utan
förskapsområdena är direkt kopplade till det
stora antalet hyresrätter som Socialdemokraterna

byggde under sin tid vid makten. Vi måste återställa
balansen mellan upplåtelseformerna och kommer
därför kraftigt förändra hur mycket, var och fram
förallt vad vi bygger, säger Olov Holst, kommun
styrelsens ordförande.
Under första halvåret 2021 ska kommunen ta
fram en plan för hur segregationen ska motverkas.
Arbetet ska komma igång redan under hösten.
–Vi kan inte vänta längre. Sigtuna ska inte vara
en av Sveriges mest segregerade kommuner, säger
Olov Holst.
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Till följd av pandemin har arbets
lösheten i Sigtuna ökat med närmare
75 procent jämfört med 2019.
Kostnaderna för försörjningsstöd

förväntas öka kraftigt samtidigt som
skatteintäkterna minskar. För att kunna
möta, m
 ildra och motverka effekterna
av detta föreslår Moderaterna ett kraftfullt arbetsmarknadspaket på cirka 30
miljoner kronor.
– Genom dialog och samarbete
med det lokala arbetslivet kan vi skapa
bättre möjligheter för dem som står
utanför arbetsmarknaden att komma
in, samtidigt som vi säkerställer att det
lokala näringslivet får sina behov av
arbetskraft tillgodosedda, säger Mat
tias Askerson, ordförande för utbild
nings- och arbetsmarknadsnämnden i
Sigtuna.
– Vi ska erbjuda möjligheter till om
ställning, vidareutbildning och jobb
coachning för de som förlorat sina
jobb. Men också öka våra insatser
för att minska avhopp från gymnasiet
och Komvux genom stärkt studieväg
ledning.

”Genom samarbete
med det lokala arbetslivet
kan vi skapa bättre
möjligheter för dem
som står utanför
arbetsmarknaden”
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Lär känna din politiker:
Josefin Brodd, ordförande äldre- och omsorgsnämnden

”Det känns fantastiskt
att vara delaktig”
Mitt intresse för politik väcktes i tonåren,
men jag blev aktiv först i vuxen ålder. Intresset
låg dock till grund för valet av studier som
resulterade i en kandidatexamen i sociologi
och en högskoleexamen i statsvetenskap.
Innan jag började med politik på heltid
arbetade jag tjugo år på Systembolaget, varav
cirka tio år som butikschef i Sigtuna. Nu är jag
tjänstledig för att kunna lägga hela mitt fokus
på uppdraget som ordförande i äldre- och
omsorgsnämnden samt mina andra uppdrag
för Moderaterna.
När jag fick mitt första nämnduppdrag
för sju år sedan, var det just i äldre- och
omsorgsnämnden. Det är en komplex nämnd
som omfattar verksamheter inom såväl äldre
omsorgen som omsorgen om funktions
nedsatta. I början var allt ganska svårt att
greppa och sätta sig in i, men jag kände att
det var viktigt och nödvändigt.

I takt med att jag lärde mig hur politiken
och kommunen fungerar, blev det alltmer
uppenbart att Sigtuna hade stora utmaningar,
inte minst inom äldreomsorgen. En ineffektiv
organisation hade under lång tid skapat
missnöje hos både de äldre och deras an
höriga. Direkt efter maktskiftet 2017 påbör
jade vi därför förändringsarbetet och tack
vare valsegern 2018 kunde vi fortsätta arbeta
för en äldreomsorg med de äldre i fokus.
Under 2020 har hemtjänsten tagits över av
privata utförare och vi har beslutat kvalitets
certifiera alla särskilda boenden. I budgeten
för 2021 avsätter vi bland annat resurser för att
stärka Hälso- och sjukvårdsorganisationen,
utveckla ledarskapet och höja kompetensen
hos medarbetarna. Det kommer att göra stor
skillnad för våra äldre och det känns fantas
tiskt att vara delaktig i utvecklingen av kom
munens framtida äldreomsorg.

Josefin Brodd
Ålder: 43 Bor: Märsta
Gör: Har uppdrag som ordförande i äldre- och
omsorgsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ersättare i kommunstyrelsen och kassör i
föreningsstyrelsen. 2021 tillkommer uppdraget
som ledamot i överförmyndarnämnden.
Intressen (utöver politik och Sigtuna
kommun förstås): Samlar på svensk keramik
och porslin. Gillar att tapetsera.
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Save the date:
Moderaterna i Sigtuna kommuns
årsmöte 24 februari

Swish: Swisha 100 kr till 123 336 0070
och uppge ditt personnummer.
Du kan använda QR-koden här intill.
Eller registrera dig på:
moderaterna.se/medlem
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