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Det ska vara
snyggt och tryggt
i Sigtuna kommun

Läs mer inne i tidningen!

Invånarna ska känna sig trygga överallt i kommunen, alla tider på dygnet.

Läs mer på sidan 4

Nya cykelvägar på landsbygden

Läs mer på sidan 7

Lär känna Anna Malm Kelfve
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REDAKTÖRENS RUTA:

Massor på gång i Sigtuna!
Nytt år, nya möjligheter brukar man säga.
Och just i år fungerar uttrycket väldigt väl.
2020 präglades av pandemin och m
 ycket
sattes på paus. Nu har vi lärt oss leva på dis
tans, jobba hemifrån och använda digitala
hjälpmedel till allt från matinköp till politiska
sammanträden. Det är något som vår f örening
verkligen visat prov på genom det digitala
årsmötet med efterföljande middag som vi
genomförde i februari.
Närmare 40 personer deltog i middagen
och avnjöt en fantastisk trerättersmiddag
från Båthuset i Sigtuna. Alla satt hemma hos
sig och minglade via skärmarna. Medan vi åt
berättade Olov Holst om vad som är på gång
i kommunen.

Det är inte bara ordning och reda i eko
nomin, förbättrad service till invånarna och
stöd till utsatta branscher som är på gång i
Sigtuna. Det finns också en hel del annat som
görs, planeras för och ligger i startgroparna.
I det här numret kan du läsa om hur vi hop
pas kunna göra Sigtuna tryg
gare och trivsammare för
alla, samt om arbetet
i individ- och familje
omsorgsnämnden.
Helle Nyman,
redaktör
073-333 83 18
helle.nyman@moderaterna.se

Det första steget
Varje år när jag betalar medlemsavgiften slår
det mig hur fort tiden går.
2010 klev 16-åriga jag in som nybliven
medlem på Moderaternas kansli i Märsta. Där
och då hade jag ingen aning om att jag en dag
skulle vara föreningens ordförande och leda
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i
kommunen.
Ett politiskt engagemang kan börja på oli
ka sätt, gå olika vägar och spänna över såväl
lokala, regionala och nationella frågor. En sak
är dock alltid gemensam. Det första steget.
Alla som engagerar sig politiskt har någon
gång gjort valet av parti och tagit det första
steget in genom att bli medlem. De första
mötena kan kännas svåra, det kan vara
nervöst och frågorna kan vara många. Men
alla som väljer att bli medlemmar ska känna
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sig varmt välkomna och trygga i att bli om
händertagna på bästa sätt.
Jag vill därför vända mig till dig som läser
Fokus, gillar vår politik, blir nyfiken och in
tresserad av att bli medlem och vill engagera
dig för en bättre Sigtuna kommun. Tveka inte.
Bli medlem. Politik är ett hantverk och man
lär sig hantera det längs vägen.
Vem vet vilka spännande
uppdrag du har elva år
efter att du tagit första
steget?
Mattias Askerson,
ordförande Moderaterna
i Sigtuna
073-766 09 09
mattias.askerson@moderaterna.se

Fokus Sigtuna kommun – en tidning från Moderaterna i Sigtuna kommun

Otrygga platser ska fyllas
med ljus, liv och rörelse
Inför valet lovade vi att arbeta för en trygg och snygg
kommun. Det är ytterligare ett av alla vallöften som vi hållit.
Vi satsar mycket på direkt trygg
hetsskapande åtgärder som väktare,
fältarbetare, kamerabevakning, stärkt
samarbete med polisen och Stock
holmsregionens första trygghets
center.
Men det räcker inte. För att skapa
trygghet och trivsel måste man också
inkludera arbete och underhåll i den
fysiska miljön. Allt som byggs i kom
munen i framtiden ska följa program
met BoTryggt2030 (läs mer på sidan
5) och i befintliga områden måste vi
rätta till det som är fel. Därför satsar
vi stora resurser på att förbättra be
lysning och röja buskar och snår
som skapar dolda platser. Tidigare
otrygga platser ska fyllas med ljus, liv
och rörelse.
På en av kommunens otryggaste
platser, Valsta, pågår projektet Valsta
2030. Valsta har länge saknat en cen
tralpunkt där människor kan sam
las, umgås och känna sig trygga.
Därför skapar vi nu en sådan plats,
utöver de åtgärder som redan är
igång. På platsen för det nedlagda
badhuset kommer en helt ny bygg
nad med arbetsnamnet Valsta 2030 &
Art att byggas. Tanken är att det ska
bli ett allaktivitetshus med plats för
kultur, förenings- och fritidsverksam

heter och kommunala funktioner.
Samtidigt pågår också ett om
fattande arbete med att höja den
generella nivån på kommunens all
männa platser. Förutom att öka
tryggheten vill vi locka fler besökare
till kommunen och göra kommunens
samtliga delar mer attraktiva för in
vånarna. Det kan du också läsa mer
om på sidorna 4–5.
Sigtuna kommun ska vara snygg
och trygg – metodiskt och målmed
vetet arbetar den moderatledda kom
munledningen för att vi ska nå dit.
Olov Holst, kommunstyrelsens
ordförande
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Fokus på trygghet och trivsel

Snyggt och tryggt
i Sigtuna kommun
Invånarna ska trivas och känna sig trygga överallt, alla tider på dygnet.
Det ska finnas något för alla, det ska vara rent och trivsamt så att vi kan
mötas och vistas på kommunens allmänna platser. Det är inte bara direkta
trygghetsskapande åtgärder som är viktiga för oss, det är också viktigt att
vi håller kommunen ren och snygg.
Ett gott exempel på vad som kan göras är förvandlingen av Borgmästarängen i Sigtuna
stad. Istället för en tom, mörk och trist gräsyta möts man nu av en välbesökt och upplyst
samlingsplats. Fler liknande projekt är på gång. Alla med samma syfte – att göra Sigtuna
till en trygg och snygg kommun.

På gång:
• Upprustning av Hamnplan, Strandprome
naden och Stora gatan i Sigtuna stad.
• Märstarondellen med angränsande mark
ytor rustas upp till en attraktiv inkörsport
till kommunen.
• Kanonkulleparken i Märsta rustas upp
med grillplatser, aktivitetsytor, prome
nadslingor.
• Området runt Valsta centrum får nya
samlingsplatser, belysning och aktivitetsytor enligt projektet Valsta 2030.
• Multisportarenor och utegym anläggs,
byts ut, rustas upp.
• Belysning förbättras och mörka snår röjs.

• Mörka tunnlar rustas upp med ljus och
bilder.
• Gång- och cykelvägar ska äntligen
anläggas längs sträckorna Sigtuna stad
–Wenngarn och Märsta–Odensala.
• Välkomstskyltar monteras vid kommun
gränserna.
• Säkrare skolvägar och busshållplatser
med hastighetsdämpande åtgärder och
ökad tillgänglighet.
• Ytterligare ett körfält i Pinbacken på väg
263.
• Fler parkeringsplatser för besökare och
boende.

Nya belysta Borgmästarängen
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Fokus på trygghet och trivsel

Före

Efter

Attraktivt och långsiktigt bostadsbyggande
Det finns ett samband mellan utanförskap och vad, hur, var och hur mycket vi bygger.
Bostadsbyggandet ska vara hållbart, varierat och ske på invånarnas villkor. Nya områden
ska planeras i dialog med invånarna enligt modellen visionsstyrd stadsplanering, som t. ex.
Sigtuna Stadsängar och Västra Rosersberg.
Det här gäller all framtida planering av bostäder:
• Färre hyresrätter ska byggas. Flera utanförskapsområden i kommunen är kopplade till
områden med stora hyresrättsbestånd. Fler bostadsrätter, villor och radhus ska byggas.
• Totalt ska färre bostäder byggas. Tidigare kommunledningar hade som motto att
bygga så mycket det bara gick. Det medförde stora obalanser och enorma kostnader
för skattebetalarna när behovet av förskolor, skolor och alla andra kommunala välfärds
tjänster ökade. Socialdemokraterna planerade för 1 100–1 200 bostäder per år, vi pla
nerar för cirka 450 per år.
• All nybyggnation ska planeras enligt BoTryggt 2030 som tagits fram i samarbete mellan
polisen, fastighetsägare, en rad branschorganisationer och ett antal kommuner i syfte
att redan från början bygga in trygghet i nya bostadsområden.
• Högre krav på utformning av nya byggnader och kringliggande områden ska ställas.
Estetiskt tilltalande byggnader är en väsentlig del i att skapa trivsel och trygghet.

Undvik trängsel
och träna på
utegymmen

Liv och rörelse på Valsta torg
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Lär känna din politiker:
Anna Malm Kelfve, ordförande
i individ- och familjeomsorgsnämnden

”M är det parti
som står för människors
frihet att forma sina liv”
När jag var 14 år var jag upprörd över att
möjligheten att själv få välja skola inte fanns
där jag bodde. Det fria skolvalet var ännu
något nytt och inte igång överallt. Upprörd
heten gjorde att jag beställde material från
olika politiska ungdomsförbund, läste på och
bestämde mig för att bli medlem i Moderata
Ungdomsförbundet. Sedan dess har jag varit
medlem i Moderaterna som för mig alltid är
det parti som tydligast står för människors
frihet att själva forma sina liv utifrån egna
önskemål.
Under årens lopp har jag haft flera olika
uppdrag inom politiken. Både som förtro
endevald och som anställd inom Mode
raterna. Jag har bland annat arbetat som

ress
p
ekreterare på nationell nivå och som
redaktör för medlemstidningen Medborgaren.
Som förtroendevald har jag bland annat haft
förmånen att ha uppdrag inom kommunfull
mäktige i både Solna och Sigtuna, ägnat mig
åt arbetsmarknads- och utbildningspolitik och
barnrättsfrågor. Efter valet 2002 fick jag en
plats i socialnämnden i Solna. 2009 flyttade
vi till Sigtuna kommun och efter en tid här fick
jag möjlighet att fortsätta mitt engagemang i
de frågor som rör socialtjänsten.
Sedan 2016 är jag vice ordförande för
Moderaterna i Sigtuna och efter valet 2018
utsågs jag till ordförande för Individ- och
familjeomsorgsnämnden.

Anna Malm Kelfve
Ålder: 43 Bor: Odensala
Gör: Har uppdrag som ordförande i individ- och
familjeomsorgsnämnden, ordförande i familje
rättsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige,
ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande
i föreningsstyrelsen.
Intressen (utöver politik och Sigtuna
kommun förstås): Svag för trädgårdsarbete,
pianospelande och bokläsning.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
jobbar för barns trygghet och framtid
Socialtjänsten är för många förknippat med starka känslor. Det är inte
ovanligt med missuppfattningar om socialtjänstens arbete vilket kan
verka skrämmande. Här reder vi ut vad socialtjänsten egentligen gör.
De allra flesta som kommer i kontakt med
socialtjänsten får olika stödinsatser. Det kan
handla om olika former av föräldrastöds
program, samtalsformer för barn och ung
domar som har något de behöver bearbeta,
stöd att komma ur ett missbruk eller andra
områden som personen kan behöva stöttning
inom. I de allra flesta fall sker dessa insatser
utan att vardagen vänds upp och ner för den
enskilde individen.
I vissa fall ställs dock allt på sin ände. I
de fall barn misshandlas i hemmet och ingen
av föräldrarna vidtar åtgärder för att skydda

”Det finns otroligt
mycket att göra för
att motverka att barn
och unga far illa.”

barnet kommer barnet att omhändertas e
 nligt
lagen om vård av unga. Det är ett otroligt stort
ingripande som aldrig är enkelt att genomföra
eller besluta om. Det är den sista utvägen,
när det verkligen fastställts att föräldrarna
inte förmår att skydda sina barn. Ambitionen
är alltid att försöka få barnet att flytta hem
igen, genom att erbjuda exempelvis familje
behandling där föräldrarna ges stöd i att vara
föräldrar. Andra fall där långtgående ingri
panden görs kan gälla ungdomar som lever
i gränslandet till kriminalitet och utsätter sig
själva eller andra för fara. Detsamma gäller
personer med missbruksproblem där miss
bruket riskerar deras liv.
Det finns otroligt mycket att göra för att
motverka att barn och unga far illa och en
mycket viktig del är förebyggande arbete.
Tillsammans med skola, fritidsverksamhet,
polis och sjukvård arbetar individ- och familje
omsorgen med att fånga upp signaler om att
barn och unga far illa, innan det gått för långt.
Det är alltid lättare att vända en olycklig ut
veckling tidigt.
Varför jag väljer att fokusera på 
dessa
frågor? Kort och gott för att det ger en
möjlighet att påverka utveckling och framtid.
När ett barn eller ungdom får möjlighet att
vara den de vill vara, växa upp under trygga,
stabila omständigheter och få möjlighet att ut
vecklas till en trygg vuxen känner jag person
ligen en stor glädje över att nämnden kanske
kunnat bidra till utvecklingen. Det finns m
 ånga
solskenshistorier som jag bär med mig. Ur
dessa går att hämta glädje och inspiration de
gånger det känns tuffare.
Anna Malm Kelfve, ordförande i individ- och
familjeomsorgsnämnden
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Nyanlända ska inte ha
förtur i bostadskön
Anvisningslagen, som S-regeringen infört, tvingar
Sveriges kommuner att ta emot nyanlända oavsett
om man har lediga bostäder eller inte.
Som alla vet har Stockholmsregionen långa
bostadsköer. Socialdemokraterna vill att nyanlän
da ska gå före i dessa. Det är inte rimligt.
Efter de två åren som kommunen är tvingad att
tillhandahålla nyanlända bostad, ska de b
 ehandlas
som alla andra. Det innebär att ställa sig i kö och
bo där det finns tillgängliga bostäder; i Sigtuna
eller någon annanstans i landet.
Mattias Askerson och Olov Holst.

Vi lovar inte allt till alla –
men vi håller det vi lovar
Vallöfte: Invånarna i fokus

Kommunens kundservice på väg
mot toppen!
Den service som kommunen
erbjuder invånarna ska vara en
kundservice i topp och inte bara
rutinmässig byråkrati. Kommunens invånare
ska bli bemötta på allra b
 ästa sätt, aldrig
som problem.
Med invånarna i fokus har kommunens
kundservice gjort stora framsteg som upp
märksammats i Brilliant Awards priskategori
”Årets förändringsresa 2021”. Sigtuna kom
mun är topp tre i den rankningen.
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Ditt engagemang
är vår styrka –
bli medlem!
Swish: Swisha 100 kr till
123 336 0070 och uppge ditt
personnummer. Du kan
använda QR-koden här ovan.
Eller registrera dig på:
moderaterna.se/medlem
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