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Det är inte för sent, men det är bråttom 
 
Vi har nu levt med en pandemi i över ett års tid. Många människor har drabbats, särskilt hårt har de äldre 
drabbats. Vi har blivit påminda om hur avgörande det är med ett välfungerande välfärdssystem. Vi har 
också blivit påminda om att vårt sätt att hantera naturresurser inte är hållbart. Covid-19 är en zoonos - ett 
virus som lever i friska djur men som när det överförs till människan kan bli livsfarligt för oss. Grundorsaken 
till pandemin är att människan har tagit stora naturområden i anspråk och trängt undan andra arter. Vilda 
djurarter tvingas leva närmare människan. I den storskaliga djurindustrin för livsmedel och päls trängs djur 
ihop på små ytor – en utmärkt grogrund för smittspridning.  

Vårt sätt att leva har också orsakat de andra kriser som pågår och som eskalerar. I världen, i Sverige, i 
Sigtuna. De senaste åren har varit de varmaste som någonsin uppmätts. Hela norra halvklotet har upplevt 
ovanligt mycket orkaner, värmeböljor, skogsbränder, torka och dödliga skyfall. Vi befinner oss mitt i 
accelererande klimatförändringar, utarmning av biologisk mångfald och artutrotning.  

Hur vi konsumerar, reser, bygger, bor och äter är orsaken, men också lösningen. Det är inte för sent att 
skapa ett samhälle som är starkare, friskare, tryggare och grönare. Ett samhälle med en mångfald av arter 
och en mångfald av människor. Därför ska Agenda 2030, världens avtal för omställning, integreras i all 
kommunal verksamhet för att stävja en utveckling åt fel håll. 

Beslut som fattas i Sigtuna kommun har betydelse. Hur invånarna i vår kommun mår och lever har 
betydelse. Sigtuna kommun kan och ska gå före. Som medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner ska 
Sigtuna vara en förebild och föregångare i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Låt inte hållbar 
utveckling bli ett urvattnat begrepp. Låt oss ta det på största allvar. Om våra barn och barnbarn ska få en 
bra tillvaro i framtiden är det bråttom. Hur vi fördelar kommunens resurser har aldrig varit viktigare.  
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Sigtuna kommuns mål 
Kommunallagen reglerar kommunernas verksamhetsstyrning genom att det ställs krav på att det ska formuleras mål 
för god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som 
ett verksamhetsperspektiv som tar sikte på kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadsrimligt 
och ändamålsenligt sätt.  

I Mål och Budget 2022 fastställer kommunfullmäktiges fyra mål som tillsammans täcker in dessa perspektiv i form av 
målområden. Det är ett kommunövergripande Agenda 2030-mål (Hög tid för modiga beslut), finansiellt mål (Grön 
ekonomi), och tre verksamhetsmål (Natur, miljö och klimat, Människorna samt Grön ekonomi).  

I Mål och Budget 2022 fastställer kommunfullmäktige även riktlinjer i form av kommunövergripande prioriteringar 
och uppföljningar av målen i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning.  

Utvecklingen för såväl det övergripande målet, det finansiella målet som verksamhetsmålen kommer att löpande 
följas upp och analyseras i delårsrapporter/-bokslut och verksamhetsberättelser/bokslut.  
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Hög tid för modiga beslut 
Naturen 
I Plan för klimatsmart Sigtuna, Miljöprogram för Sigtuna kommun och andra dokument har Sigtuna 
kommun tagit beslut om att arbeta mot uppsatta miljö- och klimatmål. Nu krävs modig politik som tar oss 
mot de målen i tid. Miljöpartiet vill stärka organisationen så att arbetet mot FN:s globala mål, Agenda 
2030, genomsyrar alla verksamheter i kommunen. Miljö- och klimatarbetet ska stå högt på dagordningen 
och redovisas i samband med varje delårsrapport, kopplat till uppsatta strategier och mål. 
 
Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för ca 1 miljard kronor. Genom offentlig upphandling 
har Sigtuna kommun en möjlighet och ett ansvar att påverka en mängd branscher och driva på för en 
hållbar utveckling. Vi vill se en ny upphandlingspolicy med särskilt fokus på krav på miljö- och 
klimatpåverkan, sociala villkor och djurskyddskrav. I kommunen serveras omkring 10 000 offentliga 
måltider varje dag. Vi måste välja mat som gynnar djur, miljö, klimat och vår egen hälsa.  
 
För många kommuninvånare är närheten till naturen en av de främsta anledningarna att bosätta sig och 
stanna i vår kommun. Miljöpartiet satsar på att säkerställa att naturområden nära våra bostäder får ett 
varaktigt skydd. Var du än bor i kommunen ska du ha nära till naturen! Jordbruksmark ska skyddas från att 
bebyggas, för vår matförsörjning och för alla de växt- och djurarter som är beroende av jordbruksmiljöer. 
Vi vill också satsa på att en kommunövergripande åtgärdsplan för att gynna pollinatörer tas fram. 
 
Människorna 
Människor som mår bra kan och vill vara delaktiga i samhället. Att skapa ett starkt, tryggt och rättvist 
samhälle kräver ett förebyggande och långsiktigt perspektiv. 
 
Som ung idag ska du vara ”duktig,” ta rätt beslut och svara upp till krav från alla möjliga och omöjliga håll. 
Hur framtiden blir påverkas av vilka möjligheter och förutsättningar du har, dessa förhållanden är långt 
ifrån jämlika. Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem. Att hamna i utanförskap, vare sig 
det handlar om skolk, kriminalitet eller drogmissbruk är förödande, både för individen och samhället.  
Miljöpartiet tar barn och unga på allvar och vi satsar på förebyggande insatser. Viktiga satsningar är 
fältassistenter, hjälp till vuxna som behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap, skolhälsovården och 
förskolekuratorer. Vi vill stötta föreningslivet att inkludera fler unga och ställa krav på jämställdhet för en 
trygg och aktiv fritid för alla barn. Fritidsverksamhet för ungdomar ska finnas i alla kommundelar. Vi vill se 
fler lärare i klassrummen och successivt införa tvålärarsystem i samtliga grundskoleklasser. Vi vill också 
stärka Naturskolans viktiga verksamhet och samarbete med skolor och fritidshem. Vi vet att barn och unga 
har väldigt god insikt i vad som sker i omvärlden. De har många kloka tankar kring hur vi bör ta hand om 
vårt samhälle. Vi förstår också deras oro för klimatet och deras frustration när vuxna människor inte tar 
dem på̊ allvar. Därför vill vi inrätta ett ungdomsråd för att unga ska kunna påverka kommunen i frågor som 
rör deras vardag och framtid. 
 
I Sigtuna kommun ska det vara tryggt att åldras. Miljöpartiet vill återinföra och satsa på en trygg och 
kompetent kommunal äldreomsorg med bättre kontinuitet i mötet med vårdtagaren. Personal inom vård 
och omsorg ska ha goda arbetsvillkor så att de orkar, kan och vill stanna kvar i sina viktiga yrken. Vi vill 
satsa på fler legitimerade sjuksköterskor. Vi vill skapa broar mellan olika generationer, bland annat genom 
UngOmsorg där unga kan få arbete på våra äldreboenden.  
 
I tider av ökande arbetslöshet gör vi satsningar på vägar in på arbetsmarknaden för alla kommuninvånare. I 



7 
Mål och Budget 2022 

Sigtuna kommun ska människor ha goda möjligheter att skapa företag, föreningar och sammanhang som 
gör kommunen och världen bättre. Näringslivet ska utvecklas och bidra med nya lösningar på̊ 
samhällsutmaningarna. Kommunen ska stimulera hållbart entreprenörskap och arbeta aktivt arbeta för att 
hållbara företag etablerar sig i vår kommun. Miljöpartiet satsar på stöd och rådgivning om miljöarbete och 
hållbart företagande till entreprenörer, etablerade och blivande företagare. En väg in i arbete och 
självförsörjning är lärlingsutbildningar. Miljöpartiet vill skapa fler lärlingsplatser i samarbeta med 
näringslivet. 
 

Resorna och bostäderna 
Sigtuna kommun växer, och det skapar en hel del utmaningar. Om alla nya Sigtunabor har samma resvanor 
som de nuvarande kommer trafikproblemen bli enorma. Lösningen ligger i att främja och utveckla de 
miljösmarta och effektiva trafikslagen: kollektivtrafik, cykel och gång. Därför vill vi att kommunen verkar 
för bussfiler längs väg 263 och undersöker möjligheten till gratis kollektivtrafik på vissa linjer. Vi vill satsa på 
bilpooler och andra alternativ till enskilt bilägande. Vi vill också satsa på̊ ännu bättre cykelinfrastruktur – 
särskilt på landsbygden! 
 
När vi bygger bostäder, skolor och omsorgsboenden ska byggtekniken vara den absolut bästa ur miljö- och 
klimatsynpunkt. Produktionen av grön el i kommunen måste öka. Därför vill vi bland annat att alla 
kommunala hus har solcellsanläggningar där det är möjligt. Att bygga för framtiden är att bygga på rätt 
plats, en bebyggd yta kan inte ångras. När vi beslutar om var vi ska bygga ska miljöaspekter och 
ekosystemtjänster alltid beaktas. Vi ska inte bygga på jordbruksmark och sammanhängande naturområden 
måste bevaras.  

Vårt Sigtuna 
Miljöpartiets politik bygger på tre solidariteter: 
• solidaritet med djur, natur och ekosystemet 
• solidaritet med kommande generationer 
• solidaritet med världens alla människor. 
 
Vårt framtida Sigtuna är en kommun som håller ihop och som utvecklas inom planetens gränser. I Sigtuna 
kommun är medborgarna involverade i de beslut som rör dem. Det gäller inte bara resursstarka individer 
med brett kontaktnät, utan även barn, äldre och dem som är helt beroende av kommunal service. I Sigtuna 
finns många möjligheter att förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om studier, en anställning 
eller ett eget företag. 
 
Miljöpartiets budget för 2022 visar vilken väg som tar oss dit. Med våra budgetsatsningar vill vi skapa ett 
gott liv för alla kommuninvånare. Vi vill bygga en kommun vars utveckling tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Karolina Windefalk, Tove Björlin, Jan Franzén och Elwood Overholt, Miljöpartiet de gröna i Sigtuna 
kommun 
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Globala målen möter det lokala 

2015 antog FN 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling; Sverige har gjort 
dessa till lag. Agendan innebär att alla medlemsländer förbundit sig att tillsammans ställa om till en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Sigtuna kommun är en viktig del av detta arbete. Många 
av framtidsutmaningarna är globala men lösningarna är ofta lokala. Miljöpartiets lokala politik tar därför 
sin utgångspunkt i de 17 globala målen, med konkreta förslag på̊ varje område. Alla kommunala 
verksamheter måste vara med och ta ansvar för en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunens 
vision, styrmodell och mål utgår från de globala målen.  

 

De Globala målen – för hållbar utveckling: Agenda-2030 
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Budget 2022 i siffror 

Inför 2022 ser Miljöpartiet ett reformutrymme på cirka 177,3 miljoner kronor som utgörs av skatteintäkter, 
statliga bidrag samt effektiviseringar. Under 2022 satsar vi 71,6 miljoner på våra prioriteringar. 
Tillsammans med äskanden från förvaltningen 15,9 miljoner kronor satsas totalt 162,8 miljoner kronor på 
god kommunal service och välfärd för våra kommuninvånare. Välfärden stärks och utvecklas, ekonomin 
inom skolan förbättras och takten i klimat- och miljöarbetet ökas. Våra satsningar prioriterar förebyggande 
arbete för att minska kostnader för till exempel psykisk ohälsa och arbetslöshet på sikt. Vi vill samtidigt 
hushålla med skattebetalarnas pengar och genomför effektiviseringar inom den kommunala verksamheten 
motsvarande 9,8 miljoner kronor. 

 
INTÄKTER, mnkr   VÅRT BUDGETFÖRSLAG, mnkr 

Skatteintäkter   Miljöpartiets satsningar 

2 343,5 Reformutrymme 71,6 

Statsbidrag 177,3 Förvaltningsäskanden 

752,6   15,9 

  Resultat 

Ramjusteringar   30,0 

177,3   Löne- och hyreshöjningar 

    29,7 

Effektiviseringar   Volymförändringar 

-9,8   45,6 
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Årets budgetsatsningar: 
Driftbudgeten är på totalt i tusen kronor: 3 052 700 
Natur, miljö och klimat   
Översyn och uppdatering av planeringsunderlag för miljö, naturvärden och vattenplanering 
(SBK) 2 000 

Ökad skötsel och tillsyn i kommunens naturreservat (TSK) 317 
Integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet (KF) 600 
Handlingsplan för lokala åtgärdsplaner för vattenförekomster av yt- och grundvatten (SBU) 700 
Ta fram en belysningsplan som inkluderar att negativ påverkan på djurlivet minskar (SBU) 350 
Kommunägd åkermark ska brukas ekologiskt (SBK) 300 
Utbildningssatsning i vegetarisk matlagning för kommunala kök (TSK) 300 
Minska matens klimatavtryck och minskat svinn (besparing) (TSK) -300 
Visstidsanställning inspektör, enskilda avlopp (BOM) 600 
Barn, utbildning och arbete   
Förebyggande insatser för psykisk hälsa minskad skolfrånvaro (BUN) 700 
Läslovssatsningar höstlov och påsklov samt läsombud (BUN) 200 
Skolvärdar på samtliga högstadieskolor (BUN) 2 400 
Successivt införa tvålärarsystem (BUN) 4 300 
Tillsätta förskolekuratorer (BUN) 700 
Leasingkostnader (BUN) 2 500 
Förbättra övergången från grundskola till gymnasiet och till arbete (UAN) 325 
Bibliotek (BUN) 2 000 
Särskilda undervisningsgrupper för NPF i grundskolans alla stadier (BUN) 5 000 
Stöd för utbildning till arbete, förstärkta arbetsmarknadsinsatser (UAN) 9 700 
Samarbete med folkbildning och folkhögskola (UAN) 100 
Landsbygdsskolor (BUN) 930 
Lärartäthet (BUN) 2 870 
Sommarjobb, högläsning för förskolebarn (UAN) 500 
Specialpedagogisk resurs (BUN) 300 
Vetenskapligt team (BUN) 600 
Växtvägg (BUN) 200 
Sociala team (BUN) 1 300 
Jämlikhet, social rättvisa, integration och delaktighet   
Införa ett nationellt avhopparprogram för kriminella (IFO) 2 800 
Ny tjänst inrättas: psykisk hälsa (IFO) 700 
Anslag förbyggande arbete för våldsprevention riktat mot barn (IFO) 200 
Utökat skydd för personer utsatta för våld i nära relation (IFO) 700 
Uppföljning familjehem (IFO) 700 
Utöka mångkulturella enheten (BUN) 300 
Inrätta en förvaltningsövergripande POSOM-program (IFO) 400 
Ökade insatser mot felaktiga utbetalningar (UAN) 700 
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Integration av nyanlända (UAN) 500 
Intern öppenvård (IFO) 1 400 
Handlingsplan: hedersrelaterad våldsprevention (IFO) 1 000 
Inrätta ett ungdomsråd (BUN) 100 
Hitta fler former för folkhälsoarbetet (KFK) 400 
Årlig kommunal framtidsvecka med fokus på Agenda 2030-målen (KLK) 200 
Återinföra fristad Sigtuna för författare, konstnärer och journalister (KFK) 300 
Fairtrade City (KLK) 100 
Kultur och fritid   
Fritidsgårdar i alla kommundelar (KFK) 1 200 
Fler fältassistenter (KFK) 1 200 
Stöd till föreningsliv för nattvandrare (KFK) 500 
Låga avgifter för kommunens verksamheter: bad, kulturskola mm (KFK) 300 
Återinföra konsthallen (KFK) 2 500 
Verksamhet funktionsnedsatta (KFK) 1 000 
Äldre   
Återinföra kommunal hemtjänst 800 
Införa Ung Omsorg 700 
Ökning av legitimerade sjuksköterskor 700 
Införa Digidelcenter 800 
Fler platser för dagverksamhet 2 300 
Äldreboendevärdar 4 000 
Ökning av antal heltidstjänster 500 
Kvalitet och uppföljning samt verksamhetsutveckling, central tjänst 700 
Bebyggelse, trafik och framkomlighet   
Bästa miljöstandard och materialval ska främjas vid all byggnation och exploatering (SBU) Inom ram 
Utred möjligheten till billigare boenden (SBU) 300 
Bilfria zoner vid förskolor och skolor (SBU) 200 
Öka säkerheten för oskyddade trafikanter (TSK) 500 
Utredning bussfil längs väg 263 mellan Sigtuna och Märsta (SBU) 100 
Ta fram en kommunövergripande plan med mål och strategier för laddningsinfrastruktur för 
elfordon (SBU) 300 

Etablering av bilpooler Inom ram 
Projektstöd, landsbygdsstrategi (KF) 500 
Arbetsmarknadssatsning i samarbete med SIVAB Återvinningsfunktion (UAF) 1 000 
Utreda etableringen av vätgasmackar (SBU) 500 
Ekonomi   
En ny upphandlingspolicy för social och ekologisk hållbarhet (KLK) 100 
Rådgivning om miljöarbete och hållbarhet till företagare (KLK) 100 
Utredning – köpa matlådor (TSK) 300 
Utökad kontaktcenter (KLK) 300 
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Investeringsbudget i korthet 
Investeringsbudget, totalt för hela kommunen, tusen kronor: 616 300 
Pendlarparkering: ytterligare platser, laddstolpar, avgiftsbefrielse 1 000 
Energieffektivisering 10 000 
Anlägga en grusväg/vandringsväg från Vallstanäs-Allén till södra kommungränsen som 
ansluter till den vägsträcka som Upplands Väsby kommun anlagt 1 500 

GC Sjudargårdsbadet GC Helgesta (BTN 2020:6) 5 000 
Cykelbanor landsbygd 10 000 
GC Wenngarn och GC Odensala (uppdrag BTN 2020:13) 5 000 
LONA 21 Odensalabäcken 500 
Särskilt avsatta medel för kommunala vattenåtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten 5 000 

Investering Kommunövergripande åtgärdsplan för att gynna pollinatörer 400 
Inrätta fler och utvidga naturreservat; stärka gröna samband 3 000 
Planläggning av fler koloniområden med odlingslotter 3 000 
Säkerställa att tätortsnära natur i samtliga kommundelar får ett varaktigt skydd och avsätts för 
friluftsliv genom köp av mark 5 000 

Planera för och plantera 1 000 träd 1 000 
Inrätta naturreservat in Råbergsskogen och Vitberget 3 000 
Laddningsinfrastruktur för elfordon 3 000 
Idrottshall, Skepptunaskolan 45 000 
Allaktivitetshus 20 000 
Allaktivitetspark och Kulturernas skola 3 000 
Utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefritt 10 000 
Papperskorgar 1040 
Boende - LSS 600 
Daglig verksamhet   1 300 
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Mot det goda samhället: natur, miljö och klimat 
Antalet arter som hotas av utrotning ökar, det gäller även i Sverige, även i Sigtuna kommun. Klimatförändringarna 
accelererar och värmeböljor och vattenbrist har gjort sig påminda i vår vardag. Vi människor är beroende av 
välmående ekosystem och ett balanserat klimat för vår överlevnad och för vår fysiska och psykiska hälsa. För att inte 
såga av grenen vi sitter på måste vi förändra hur vi konsumerar, hur vi reser, hur och var vi bygger och vad vi äter.  
Att ställa om samhället så att vi håller oss inom planetens gränser är en vinst för både miljö och människor. Ett 
samhälle där vi värnar om naturen, djuren och varandra är ett samhälle som är hållbart och tryggt. För oss som lever 
nu och för framtida generationer. 

Aktivt arbete för naturen 
Närheten till natur och grönområden är en viktig anledning för människor att bosätta sig och stanna i vår kommun. 
Sigtuna kommun växer och andelen skyddad natur måste öka i takt med invånarantalet. Såväl tätortsnära natur som 
större naturområden ska skyddas, för kommuninvånarnas, kommande generationers och naturens egen skull. 
Sammanhängande naturområden är mycket värdefulla för biologisk mångfald, spridningssamband och 
ekosystemtjänster, men även för kulturmiljövärden, sociala värden och friluftsliv. Miljöpartiet satsar på att  
naturvärdesinventeringarna över kommunens natur och vatten ska hållas uppdaterade. 
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Vi satsar på såväl park och lek som på fler insatser för tillgänglighet i våra 
naturreservat. Vi vill också anlägga en vandringsväg längs Fysingen i ett naturområde som då blir tillgängligt för flera. 
 
På ett lokalt plan måste vi även hejda artutrotningen genom att bruka åkermarken i vår kommun utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel. Pollinatörer, som bin och humlor, ska gynnas långsiktigt genom en 
kommunövergripande åtgärdsplan. Gatlyktor, fasadbelysning och annan utomhusbelysning påverkar många 
nattlevande djurarter negativt. Vi vill att en belysningsplan tas fram som omfattar både trygghet för oss människor 
men också en minskad påverkan för djur. Sigtuna kommun kan och ska även ta ansvar för djur och natur på andra 
platser genom att öka andelen ekologisk mat i offentliga måltider och minska 
matsvinnet. För att delge information och inspirera medborgare till att leva mera 
hållbart ska kommunen genomföra en årlig framtidsvecka med fokus på Agenda-
2030-målen. 
 
Vi i Miljöpartiet satsar på att minska vårt klimatavtryck bland annat genom att 
undvika onödigt slöseri med energi. Det kan gälla belysning, uppvärmning och 
kylning, läckage genom fönster, tilläggsisolering mm. Energieffektivisering betalar igen investeringskostnaderna 
mycket snabbt och minskar vår belastning på miljön.  
 
Den mest miljövänliga produkten är den som aldrig tillverkas! Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda ett väl 
fungerande återbruk där det är enkelt att ta hand om saker som man inte längre behöver. Utöver återbruk på fysiska 
platser ska du kunna titta på och boka dessa saker på nätet. 
 
Det måste vara lätt att göra rätt! Att inte skräpa ned i naturen och i våra offentliga miljöer blir betydligt enklare om 
det finns fler papperskorgar.  
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Uppdrag: livsviktig natur 
• Översyn och uppdatering av planeringsunderlag för miljö, naturvärden och vattenförekomster 
• Arbetet med att inrätta ett naturreservat i Råbergsskogen i Rosersberg ska färdigställas (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Ett naturreservat kring Garnsviken ska inrättas (Bygg- och miljönämnden) 
• Ett naturreservat ska inrättas över Vitberget, som kopplar ihop Västerängsudd och Rävsta (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Skydd av ytterligare naturområden ska utredas i syfte att stärka gröna samband i hela kommunen (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Arbetsmarknadssatsning i samarbete med SIVAB för återbruk vid Brista återvinningscentral (Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden) 
• Skydd av tätortsnära natur för att säkra kommuninvånarnas tillgång till närnatur genom köp av mark (Bygg- 

och miljönämnden) 
• En kommunövergripande åtgärdsplan för att gynna pollinatörer ska tas fram (Kommunstyrelsen) 
• En belysningsplan som inkluderar dess negativa påverkan på djurlivet (Samhällsbyggnadsutskottet) 
• All kommunägd åkermark ska brukas ekologiskt. (Kommunstyrelsen) 
• Energieffektiviseringar (Investeringsbudget) 
• Utökning av papperskorgar i hela kommunen (Investeringsbudget) 
• Anlägga en grusväg/vandringsväg från Vallstanäs-Allén till södra kommungränsen som ansluter till den 

vägsträcka som Upplands Väsby kommun anlagt. (Investeringsbudget) 
• Ökad underhåll och naturvård (Teknik- och servicekontoret) 
• Naturen på lika villkor, infrastruktur för tillgänglighet (Investeringsbudget) 
• Vattenvård: underhållsinsatser (Investeringsbudget) 
• LONA 21 Odensalabäcken (Investeringsbudget) 
• Park och lek (Investeringsbudget) 

 

Aktivt arbete för vatten 
Vatten är både en källa till rekreation och återhämtning och en förutsättning för till allt liv. För 
oss människor är det vårt viktigaste livsmedel och oersättligt. Miljöpartiet vill att lokala 
åtgärdsplaner för vattenförekomster av yt- och grundvatten tas fram. Vi vill också att särskilda 
medel avsätts för kommunala vattenåtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten. Vi 
vill ordna en småbåtsramp i Sigtuna för att man enkelt ska kunna komma ut på sjön. Många hushåll i kommunen har 
enskilda avlopp som måste kontrolleras för att de inte ska läcka näring till vatten och mark, Miljöpartiet vill se till att 
dessa kontroller blir fullbordade snarast.  
 

Uppdrag: värna vatten 
• Lokala åtgärdsplaner för kommunens yt- och grundvattenförekomster ska tas fram 

(Samhällsbyggnadsutskottet) 
• Medel avsätts för kommunala vattenåtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormer för vatten 

(Samhällsbyggnadsutskottet) 
• Ramp för småbåtar i Sigtuna (Investeringsbudget) 
• Visstidsanställning av inspektör för enskilda avlopp (Stats Byggnads Kontoret) 
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Aktivt arbete för klimatet 
Klimatkrisen berör oss alla och måste hanteras som den kris den är. Det är dags att växla upp klimatarbetet! 
Planeringen för framtiden måste utgå från färre men bättre bilar och en ökad kollektivtrafik. Den sedan länge 
utlovade upprustningen av pendeltågsstationen i Märsta måste bli av och vi vill verka för att väg 263 får en buss-fil 
för bättre kommunikation. Att parkera avgiftsfritt på pendlarparkeringen och kunna ladda elbilen ska vara en 
självklarhet. Kommunens egen personbilsflotta ska enligt Plan för klimatsmart Sigtuna vara fossilfri till 2025. De 
fossilfria bilarna blir allt fler på våra vägar och infrastrukturen måsta vara förberedd för det. Miljöpartiet vill att en 
kommunövergripande plan för laddningsinfrastruktur tas fram samt att platser för etablering av solcellsdrivna 
vätgasmackar pekas ut. Där kollektivtrafik inte är möjlig ska vi hjälpa till att etablera bilpooler i samarbete med 
berörda kommuninnevånare. 
 
Det ska vara enkelt att ta sig fram till fots och med cykel i vår kommun. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska 
fortsätta. På vår landsbygd är dock cykel inget självklart färdmedel då landsvägstrafiken håller relativt höga 
hastigheter och utnyttjar en stor del av vägbanan. Miljöpartiet satsar på gång- 
och cykelvägar på landsbygden och även i tätorterna. Den som i stället vill 
promenera ska känna sig säker i trafiken, särskilt de som väljer att gå eller cykla 
med sina barn till förskola – där ska det vara bilfritt! 
 
För ökad trivsel, biologisk mångfald och för att anpassa staden till ett förändrat 
klimat ska 1 000 nya träd planteras. 
 

Uppdrag: klimatsmart och säker trafik 
• Den temporära upprustningen av pendeltågsstationen i Märsta med utvidgad biljetthall ska färdigställas 

(Bygg- och miljönämnden) 
• Avgiftsfria pendlarparkeringar med laddstolpar ska finnas nära våra pendeltågsstationer (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Etableringen av bilpooler eller andra alternativ till enskilt bilägande ska möjliggöras. Parkeringsplatser, 

garage med mera måste finnas på strategiska platser i kommunen (Bygg- och miljönämnden) 
• Sigtuna kommun ska verka för en bussfil längs väg 263 mellan Sigtuna och Märsta (Bygg- och miljönämnden) 
• Ta fram en kommunövergripande plan med mål och strategier för ladd-infrastruktur för elfordon. (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Ställa om till en fossilfri fordonsflotta inom kommunorganisationen i enlighet med målet i Plan för 

klimatsmart Sigtuna ”Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2025”. (investeringsbudget) 
• Plantera 1000 träd för att binda CO2 
• Lämpliga platser för etablering av biogas- och solcellsdrivna vätgasmackar ska utredas (Bygg- och 

miljönämnden) 
• Möjligheten till bilfria zoner vid förskolor och skolor ska utredas (Bygg- och miljönämnden) 
• Arbetet för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter ska intensifieras (Bygg- och miljönämnden)  
• Satsning på cykelbanor: landsbygd (Investeringsbudget) 
• Satsning på cykelbanor: tätorter (Investeringsbudget) 
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”Hållbar utveckling innebär att vi har möjlighet att 
leva ett gott liv idag, utan att äventyra framtida 
generationers möjligheter att göra detsamma. ”

10
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Hänsynsfullt och modigt och byggande 
Det som byggs i vår kommun ska tillföra positiva värden för människa, miljö och klimat. Vi är beroende av 
ekosystemtjänster och måste beakta dem vid all planering och byggnation. Sammanhängande naturområden och 
jordbruksmark ska bevaras. Vi ska bygga så att redan gjorda investeringar i 
infrastruktur utnyttjas och för korta, miljövänliga transporter med kollektivtrafik och 
cykel. Vi ska bygga yteffektivt och resurseffektivt och med miljövänliga materialval. 
Möjligheterna för egen odling på en kolonilott ska bli bättre; Miljöpartiet satsar på fler 
koloniområden. Alla ska ha råd att bo. Vi vill verka för billiga hyresrätter och kreativa 
lösningar för ungdomsbostäder, tex genom att låta bygga på ofri grund. 
 

Uppdrag: bygg för framtiden 
• Utred kreativa lösningar för billigare boenden (Bygg- och miljönämnden) 
• Utreda lämpliga platser för och planlägga ytterligare koloniområden med odlingslotter i kommunen. 

 

Mot det goda samhället: Människorna 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga 
grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. Det handlar om trygghet och livskvalitet. För en god 
livskvalitet behöver våra grundläggande behov vara tillfredsställda, som att ha ett boende vi trivs med, att ha råd 
med god och hälsosam mat, närhet till naturområden och andra förutsättningar för att hålla oss friska och vara 
delaktiga i samhället. 
 
Samhällets utveckling måste styras av bredare mått på livskvalitet än traditionell ekonomisk tillväxt. Social hållbarhet 
ställer krav på ökad jämlikhet där alla våra kommuninvånare oavsett bakgrund och bostadsadress får verktyg att leva 
sina egna liv och möjlighet att påverka desamma. Jämställdhetspolitiken är central för att säkerställa en god 
arbetsmiljö där kvinnor och män har hög arbetstrivsel och får lika del av våra gemensamma resurser och samma 
goda arbetsmiljö. Kommunens integrationspolitik ska säkerställa att nya kommuninvånare ges möjlighet att komma 
tillrätta, få makt över sina liv och bidra till det goda samhället. Kommunens anställda ska erbjudas god arbetsmiljö 
och tillhandahålla samhällstjänster som håller en hög kvalitet och vara tillgängliga för alla. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen har ett befarat underskott i budget på grund av jourplaceringar och placeringar i HBV-
hem och stödboende för ungdomar samt familjehem. Nämnden har också behövt anlita konsultstöd för att ta hand 
om det ökande inflödet vilket försämrat prognosen. Miljöpartiet lägger därför drygt 8 miljoner kronor på att rätta till 
underskottet. Kommunen ska ha råd att göra det som åläggs förvaltningen utan skapa stress hos personalen över 
hur det ska gå ihop. 

Minska utanförskap och psykisk ohälsa 
Miljöpartiet anser att vi har ett gemensamt ansvar för vår framtid, nämligen barnen, och att utanförskap och psykisk 
ohälsa inte kan lösas med endast polisiära insatser och övervakningskameror. Den psykiska ohälsan bland unga har 
fördubblats de senaste tio och måste tas på allvar, i synnerhet när det gäller kommunens unga. Varje barn som mår 
dåligt ska ha tillgång till hjälp. Det kan vara förödande att behöva vänta och därför satsar vi på socialtjänsten, 
förebyggande insatser, fältassistenter. Vi inrättar även en ny tjänst för barns psykiska hälsa. Det förebygger 
utanförskap och psykisk ohälsa senare. Psykisk ohälsa förekommer hos även bland HBTQIA+ personer som också 
behöver samhälleligt stöd. 
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Hjälp till människor utsatta för våld 
Våld i nära relationer är ett stort problem i hela samhället och en stor ökning av detta våld sker även i Sigtuna 
kommun. Detta måste tas på fullaste allvar. Många människor lever med våld i nära relationer. Var tredje vecka blir 
en kvinna ihjälslagen i Sverige.  
 
Därför satsar Miljöpartiet på resurser våldsprevention och 
långsiktiga samverkansprojekt inom det våldsförebyggande arbetet. 
För kommunens del handlar det om att vi måste söka sätt att 
komma tillrätta med våldet, särskilt det våld som utövas av män i en 
traditionell mansroll, ibland som skam- och hedersrelaterat våld.  
 
Kvinnojourerna ska prioriteras så att deras arbete för våldsutsatta 
kvinnor kan fortsätta utvecklas. Ideella krafter som arbetar mot våld ska garanteras en långsiktig finansiering och 
samarbete med andra kommuner i länet bör främjas. Den som påbörjat en kriminell karriär ska få hjälp och stöd att 
lämna den. Vi behöver göra mer för att motivera människor och stötta dem som är beredda att ta steget att lämna 
grov kriminalitet bakom sig. 
 
Öppenvård ska vara lättillgänglig. 
 
 

Uppdrag: Stöd och skydd till invånare 
• En ny tjänst riktad mot psykisk hälsa och minskad skolfrånvaro ska inrättas (Barn- och ungdomsnämnden) 
• Ett nationellt avhopparprogram för kriminella (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• Familjehem ska följas upp (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• En förvaltningsövergripande projektgrupp för att ta fram en POSOM-plan ska inrättas (Individ- och 

familjeomsorgsnämnden) 
• Budgetjustering i relation till ökade kostnader (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• Ny tjänst för ökad psykisk hälsa (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• Det våldspreventiva arbetet riktat mot barn ska utökas (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• En handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld ska tas fram (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 
• Skyddet för personer som utsatts för hot och våld i nära relationer ska stärkas (Individ- och 

familjeomsorgsnämnden). 
• Intern öppen vård, färre placeringar, mindre extern öppenvård (Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

 
 

Delaktighet 
 
Vi i Miljöpartiet tror på varje kommuninvånares delaktighet och inflytande. Det är en styrka att människors olikheter 
möts och att vi hittar vägar framåt tillsammans. Det ska därför finnas gott om kulturaktiviteter och mötesplatser i 
alla delar av kommunen där människor i olika åldrar och med olika bakgrund känner sig välkomna. Kontaktcenter ska 
stärkas för att stötta kommuninvånarna. Det kan handla om vardagsfrågor som hur man fyller i blanketter eller hur 
man tar kontakt med olika myndigheter. Ett utökat kontaktcenter kan också bygga viktiga broar för att stärka 
kopplingen mellan de parter som kan göra skillnad för den arbetssökande i processen till arbete och egen 
försörjning. 
 
Friheten att flytta eller migrera samt behovet att söka en tillflyktsort ställer stora krav på kommunens 
integrationspolitik. Nya kommuninvånare ska ges möjlighet att komma tillrätta. Människor vill ha makt över sina liv 
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”I den skola Miljöpartiet verkar för ska inte barn och unga begränsas av sin 

bakgrund. Att lyckas i skolan ska inte vara avhängigt föräldrar med hög utbild-

ningsnivå. Varje barn ska ges lika möjligheter och dessutom ha rätten att vara 

sig själv för att kunna växa till den hen vill vara. ”
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och bidra till det goda samhället. Detta gäller såväl de som flyttar hit från Hedemora som Haag eller Homs. Sigtuna 
kommun måste ha en beredskap att möta människan där hon står för att säkra att det finns bostad och utbildning 
eller arbete. Vi ser Kontaktcenter som ett nav i detta viktiga arbete. 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för demokrati och delaktighet, och ska användas när kommunen planerar för 
kultur. När människor känner egenmakt och meningsfullhet bäddar det för ett rikt liv. Sigtuna kommun ska vara en 
trygg plats att leva, leka och arbeta på. Under den årliga Framtidsveckan ska såväl enskilda invånare som skolor, 
föreningar och företag informeras och inspireras om arbetet mot att uppnå Agenda 2030-målen. 
 

Uppdrag: Tillsammans! 

• Kontaktcenter ska stärkas för att ge bredare och snabbare service (Kommunstyrelsen) 
• En årlig kommunal framtidsvecka med fokus på Agenda 2030-målen ska genomföras (Agenda 2030-

utskottet) 
• Integration av nyanlända (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 
• Projektstöd, landsbygdstrategi (Kommunledningskontoret) 
• Mångkulturella enheten ska utökas för att även inbegripa barn i förskoleåldern (Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden) 

Barn, utbildning och arbete 

Sigtuna kommuns förskolor, skolor, gymnasium och komvux ska lägga grunden till ett 
livslångt lärande och normkritiskt tänkande. Utbildning ska stå starkt på 
vetenskapligt beprövade grunder och erbjuda kvalitet; den ska berika det inre livet, 
men också ge goda chanser till arbete och högre utbildning. Sigtuna kommun ska ta 
tillvara den stora resursen som vår mångkulturella befolkning utgör. Det är också 
viktigt att stödja dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden att komma i 
arbete och egen försörjning. På så sätt kan kommunen verka för att hållbart 
företagande i kommunen ökar. 
 
Att lära sig om naturen är ett av de bästa sätten att bättre uppskatta den. Miljöpartiet vill stärka Naturskolans roll i 
det pedagogiska arbetet i Sigtuna kommun. Förskola, fritids, grundskola och inte minst våra pedagoger ska få 
möjlighet att med Naturskolans hjälp öka kunskapen och utveckla förståelsen för vår miljö och hur viktig den är för 
vår framtid. Miljöpartiet vill stärka den naturvetenskapliga undervisningen genom att etablera växtväggar och skapa 
ett vetenskapligt team. Redan i förskolan ska barn erbjudas möjlighet att lära sig om naturen genom 
utomhuspedagogik på odlingsytor. 
 
Lärandet tar inte slut när man går ut skolan, inte heller behoven av att tillgodogöra sig ny kunskap. För att stärka det 
livslånga lärandet, ska därför Sigtuna kommun utveckla ett starkt samarbete med folkbildningen och folkhögskolan i 
kommunen. Det ska vara enkelt för vuxna invånare att finna vägar till ny kunskap och ett rikare inre liv. Detta gör 
individen mer attraktiv på arbetsmarknaden och ger större tillfredställelse i vardagen. 

Sveriges bästa skola 
Skolan ska ge barn och unga rättvisa förutsättningar där alla kan lyckas, oberoende av bakgrund och föräldrars 
utbildningsnivå. Höga förväntningar och stöd att nå uppsatta mål ska vara självklara. Läsning ska stärkas genom 
riktade satsningar såsom en läslovssatsning och mer pengar till bibliotek. Läsombud ska finnas tillgängliga och 
Miljöpartiet vill hjälpa ungdomar med läsningen genom att skapa sommarjobb i förskolan med högläsning för 
barnen. Alla barn ska ha ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 
 
Miljöpartiet satsar på att det ska finnas fler vuxna i skolan. Dessa kan vara viktiga i den förebyggande kampen mot 
våld mot ungdomar. Under raster och håltimmar ska skolvärdar finnas i skolorna så att kvalificerade lärare kan ägna 
sin tid åt undervisning. Lärarna ska bli flera i klassrummet så att de kan stötta varandra och möta våra barn med 
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varierad och engagerande didaktik och specialpedagogiska resurser ska stötta barn och lärare. Barn ska mötas i sitt 
lärande och ges utmaningar efter förmåga. Alla barn ska ges lika möjligheter och ha rätten att vara sig själva. Därför 
ska samtliga stadier i grundskolan utveckla en undervisningsgrupp med särskilt fokus på elever med NPF och sociala 
team. Vi gör också en satsning på förskolekuratorer. 
Skolans kvalitet ska inte vara sämre på landsbygden, därför satsar vi på skolorna i hela kommunen och vill bygga en 
idrottshall till skolan i Skepptuna. Miljöpartiet vill att skolan samarbetar med folkbildningen och folkhögskolan och 
ge mera stöd i övergången mellan skola och arbete genom arbetsmarknadsinsatser. 

Den goda maten 
Klimatpåverkan från de omkring 10 000 offentliga måltider som kommunen serverar varje dag ska minska snabbt. 
Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara näringsriktig, ha låg belastning på miljö och klimat samt 
gynna en god djurvälfärd. De offentliga måltiderna i vår kommun ska tas fram i 
enighet med målen i Miljöprogram för Sigtuna kommun, Matpolitiskt program och 
strategi 4 och 5 i Plan för Klimatsmart Sigtuna. Det är avgörande att maten är god så 
att barn och elever äter. Kockar och kökspersonal ska få fortsatt ökad kompetens i 
klimat-, miljö- och säsongsanpassad vegetarisk matlagning. Arbetet med att öka 
andelen ekologisk mat och minska matsvinnet ska fortsätta och det ska utredas hur 
personal ska kunna köpa matlådor. 

Uppdrag: Bästa skolan 

• Projektet läsombud i förskolan och lågstadiet i nära samarbete med hemmet ska fortsätta (Barn och 
ungdomsnämnden) 

• En läslovssatsning under höst- och påsklov ska införas (Barn och ungdomsnämnden) 
• Skolvärdar på kommunens högstadieskolor ska införas (Barn och ungdomsnämnden) 
• Tvålärarsystem ska införas successivt i samtliga grundskoleklasser (Barn och ungdomsnämnden) 
• Naturskolans samarbete med skolor och fritidshem ska stärkas (Barn och ungdomsnämnden) 
• Odlingsytor för utomhuspedagogik i förskolan ska inrättas (Investeringsbudget) 
• Undervisningsgrupper med särskilt fokus på elever med NPF ska finnas på alla stadier (Barn och 

ungdomsnämnden) 
• Vetenskapligt team (Barn och ungdomsnämnden) 
• Växtvägg (Barn och ungdomsnämnden) 
• Sociala team (Barn och ungdomsnämnden) 
• Möjlighet för personalen att köpa matlådor för att minska matsvinnet ska utredas (Teknik- och 

Servicekontoret) 
• Leasingkostnader (Barn och ungdomsnämnden) 
• Bibliotek (Barn och ungdomsnämnden) 
• Stöd för utbildning till arbete, förstärkta arbetsmarknadsinsatser (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 
• Landsbygdsskolor (Barn- och ungdomsnämnden) 
• Lärartätheten ska ökas (Barn- och ungdomsnämnden) 
• Idrottshall Skepptuna (Investering) 
• Sommarjobb för ungdomar: högläsning förskolan (Barn- och ungdomsnämnden/Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden) 
• Specialpedagogiskt resurs (Barn och ungdomsnämnden) 
• Förebyggande arbete för våldsprevention riktat mot barn (Individ- och familjeomsorgsnämnden/Barn- och 

ungdomsnämnden) 
• Samarbetet med folkbildningen och folkhögskolan i kommunen ska stärkas (Barn- och ungdomsnämnden) 
• Åtgärder för att minska matens klimatavtryck ska genomföras (Kommunstyrelsen) 
• En utbildningssatsning i vegetarisk matlagning för kockar och kökspersonal i kommunens kök ska 

genomföras (Barn- och ungdomsnämnden) 
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Psykisk hälsa, jämlikhet och normkritik 

Skolans socioekonomiskt utjämnande effekt ska stärkas och vi ska arbeta förebyggande med psykisk hälsa utifrån 
den framtagna sociala kompassen (2020). Vi har ett stort politiskt och moraliskt ansvar att bryta upp sexistiska, 
rasistiska och funkofobiska normer och samhällsstrukturer och förhindra att nya orättvisa maktstrukturer uppstår. 
Segregation, mobbing och utanförskap måste motverkas. Ett led i detta är att erbjuda barn sommarkollo. 
Miljöpartiet vill också stärka barns psykiska hälsa genom att anställa förskolekuratorer. Stöd i övergången mellan 
grundskolan och gymnasiet ska vara självklar. 

Vi vill förebygga personliga katastrofer i form av psykisk ohälsa, våld i nära relationer, 
hedersrelaterat våld, drogmissbruk och hemlöshet genom att satsa på preventivt 
arbete som minskar individuella tragedier och spar pengar i form av senare 
omhändertagande. Miljöpartiet vill finna fler vägar och samarbetsformer för 
folkhälsan. Naturligtvis ska invånare i kris få hjälp, men att undvika krisen är mycket 
bättre! 

Uppdrag: Att må och leva väl 

• Barnhälsan ska stärkas med förskolekuratorer för förbättrad psykisk hälsa (Individ- och 
familjeomsorgsnämnden/Barn och ungdomsnämnden) 

• Barn och unga ska stödjas i övergången mellan grundskola och gymnasium (Barn och ungdomsnämnden) 
• Sommarkollo ska bibehållas för att ge barn sysselsättning under sommarloven (Barn och ungdomsnämnden). 
• Hitta flera samarbetsformer för folkhälsoarbetet (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 

 

Leva i Världen  

Vi vill att varje kommuninvånare ska få möjlighet till ett rikt inre liv. Kreativitet, mångkultur 
och folkhälsa hänger ihop och ska främjas. Övergången från gymnasiestudier till arbete och 
egen försörjning är ett viktigt steg in i vuxenlivet, men meningsfullhet och delaktighet även i 
andra sammanhang skapar trygga och goda samhällen. Sigtuna kommun ska verka för att 
våra ungdomar klarar gymnasiet, men också för att unga vuxna kan hitta hjälp med både 
små och stora frågor i vardagen. 

 

En värdig äldreomsorg 

Vi motsätter oss att äldreomsorgen i Sigtuna har privatiserats. Möjligheten att förändra en organisation inifrån har 
ersatts av att utifrån ställa krav på de vårdföretag som driver verksamheten. Dessa väljer i sin tur hur de följer de 
anvisningar som nämnden ger. Miljöpartiet vill att det ska finnas ett kommunalt alternativ för hemtjänsten. För att 
trygga kvaliteten i verksamheten ska en central tjänst med översyn inrättas. 
 
Brukarna i kommunen upplever att de saknar kontinuitet i mötet med vårdpersonalen. Man möter många nya 
ansikten, därför ska fler medarbetare som vill erbjudas fasta heltidstjänster. Vi vill säkra arbetsmiljön för friskare 
personal och i förlängningen bättre vård med fler aktiviteter som bidrar till hälsa. Rätt till deltid ska vara självklart. 
Det ska finnas bra möjligheter till balans mellan arbete och återhämtning. De som arbetar inom välfärden ska kunna 
gå ner i arbetstid sista åren före pension. Vi vill dessutom skjuta till medel för att anställa fler legitimerade 
sjuksköterskor som ger de äldre trygghet. På kommunens särskilda boenden ska det finnas boendevärdar för ökad 
trivsel och trygghet. 
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Generationsmöten 
Miljöpartiet satsar på att inrätta ett DigidelCenter i Sigtuna kommun. Den skulle kunna bemannas i huvudsak av 
skolungdomar som projektanställs för att visa besökare hur olika digitala tjänster fungerar. Vinsten blir trefaldig: 
äldre får lära sig den nya tekniken, yngre får tjäna en slant samt något att göra som hjälper dem att bli en del av 
samhället. 
 
Miljöpartiet vill skapa broar mellan olika generationer med Ung Omsorg. Detta kommer öka unga medborgares 
förståelse för vårt samhälle och dess tillkomst. I programmet anställs unga för att arbeta extra med att sätta 
guldkant på de äldres tillvaro. Att skapa meningsfulla möten mellan unga och gamla kan ge både yngre och äldre 
medborgare insikt i samhällets utveckling och öka ”vi-känslan”. I konceptet ingår en utbildning och introduktion 
innan de unga börjar arbeta med de äldre. 
 
Utevistelse för våra äldre är en viktig del för att höja kvaliteten inom 
omvårdnaden. Målet ska därför vara att utevistelsen och 
uteaktiviteter ska öka på kommunens samtliga äldreboenden. För 
detta ändamål vill Miljöpartiet återinföra äldreboendevärdar. 
Anhörigvårdare ska kunna få avlastning efter behov och fler platser 
för dagverksamhet ska tas fram. För personer med särskilda behov ska trygghetsboenden kunna erbjudas och 
antalet legitimerade sjuksköterskor utökas. Kontinuerlig fortbildning om demensvård ska genomföras för all personal 
på kommunens äldreboenden. 

Uppdrag: Brobygge över generationsgränser 
• Kommunal hemtjänst ska återinföras (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Kontinuiteten i mötet med vårdtagaren ska förbättras (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Ung Omsorg ska införas (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Antalet legitimerade sjuksköterskor ska öka (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Uppdraget att ta fram fler platser för dagverksamhet för demenssjuka ska fortsätta (Äldre- och 

omsorgsnämnden) 
• Ett DigidelCenter ska inrättas (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Återinföra äldreboendevärdar (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Ökning av antalet heltidstjänster (Äldre- och omsorgsnämnden) 
• Kvalitet och uppföljning samt verksamhetsutveckling, central tjänst (Äldre- och omsorgsnämnden) 

 

Kultur är liv 
Miljöpartiet vill att kommunen sänker avgifterna för bad och kulturskola så att alla sigtunabor har möjlighet att ta del 
av utbudet. Att till exempel kunna simma är inte en självklarhet för alla, men det är något alla ska ha möjlighet att 
lära sig. Att det är för dyrt ska inte vara ett hinder. Samma sak gäller för de som vill spela instrument, dansa, måla 
eller spela teater. När syskonrabatten togs bort slog det mot de familjer som hade flera barn i kulturskolan. 
Kommunen ska vara en möjliggörare för kulturella uttryck och låga avgifter tillåter fler att finnas med i kulturen. 
 
Miljöpartiet tycker att det är viktigt att kommunen tar ett globalt ansvar och erbjuder en fristad för de författare 
eller andra kulturutövare som på grund av politiska eller andra begränsningar inte tillåts verka i sina hemländer. Vi 
ska vara öppna för en kulturell mångfald.  
 
För att underlätta för en trygg uppväxt för kommunens unga behövs det fritidsgårdar i samtliga kommundelar. Där 
ges unga möjligheter att göra sin röst hörd lokalt och känna gemenskap med andra. Miljöpartiet vill också öka 
tryggheten genom att utöka antalet fältassistenter och stödja föreningar som har nattvandrare. Dessa skapar genom 
sin närvaro i olika sammanhang en stabilitet och möjlighet till dialog. 
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”Att gemensamt ta ansvar för de mest utsatta och de med störst behov är en förut-
sättning för en solidarisk och långsiktigt hållbar samhällsutveckling. ”
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I investeringsbudgeten ska 3 miljoner kronor avsättas 2022 för realisering av Kulturernas skola. Här ges barn 
möjlighet att i pedagogiska miljöer lära sig om hur människor bott och levt runt om i Sverige och världen. En 
Allaktivitetspark med till exempel skateområde och klättervägg vore ett viktigt tillskott. Att aktivera unga utomhus 
genom att locka dem till lärande och rörelse är ett viktigt steg för folkhälsa och ett bra sätt att balansera skärmtiden. 

Miljöpartiet vill också se ett Allaktivitetshus, en samlingsplats för alla 
kommuninvånare att mötas ung som åldersrik. Innehållet ska fyllas utifrån dialog 
med våra kommuninvånare. Här ska man kunna samlas och umgås över 
åldersgränserna i diverse aktiviteter. Vi vill också öka möjligheten att ta del av 
kultur genom att återinföra konsthallen. 
En funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att ta del av kultur. Ett 
medvetet arbete för att bredda kulturutbudet, skapa möjlighet för fler att vara 
kulturutövare och att stötta egna kulturutövare samt erbjuda fristad åt andra är livsviktigt. 

Uppdrag: Att skapa kultur 
• Ett ungdomsråd ska inrättas (Barn- och ungdomsnämnden) 
• Avgifterna inom förvaltningens verksamheter ska sänkas (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Syskonrabatt på kulturskolan ska återinföras (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Långsiktig fritidsverksamhet för ungdomar i alla kommundelar ska skapas (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Två nya fältassistenter ska anställas (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Stöd ska ges till föreningar för nattvandrare (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Fristad Sigtuna ska återinföras (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Kulturernas skola, Allaktivitetshus och Allaktivitetspark (Investeringsbudget) 
• Återinföra konsthallen (Kultur- och fritidsnämnden) 
• Ökad verksamhet för funktionsnedsatta (Kultur- och fritidsnämnden) 

 

Mot det goda samhället: Grön ekonomi 
Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska 
eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital 
eller socialt kapital. Sigtuna kommun ska inte bara ha en stabil ekonomi som är i balans, kommunens ekonomi ska 
gynna långsiktigt hållbar utveckling. Vi ska satsa på framtida yrken för hållbar utveckling - arbeten som bidrar till de 
uppsatta målen för miljö och klimat och som skapar framtidstro. 
Hur vi konsumerar och investerar sätter spår. Våra ekologiska fotavtryck syns i Sigtuna och i Sverige, men vår 
konsumtion flyttar också stora delar av vår klimat- och miljöpåverkan till andra länder. Sigtuna kommun har en 
möjlighet och ett ansvar att påverka en mängd branscher och driva på för en hållbar utveckling. Upphandling och 
investeringar ska gynna miljö, klimat och människors och djurs hälsa. Vi vill också se att Sigtuna kommun blir en 
Fairtrade City och visar sitt engagemang för etisk konsumtion och hållbar handel. 

Vägar till ett gott arbetsliv 

Ett eget arbete är de flesta människors största trygghet och frihet. Kommuninvånare som har kompetens för att 
komma i egen försörjning har också förutsättningar att vara delaktiga medborgare i samhället. Miljöpartists mål är 
att alla som kan arbeta ska ha ett arbete. Vi vill ge människor makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska 
vara jämställd och jämlik. Idag ökar arbetslösheten i kommunen. Miljöpartiet satsar bland annat på en ny tjänst för 
arbetsmarknadsinsatser så att de som, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete. Vi vill 
särskilt stärka arbetet med unga vuxnas väg in i arbetslivet och stödja personer som står utanför arbetsmarknaden 
till meningsfull sysselsättning och egen försörjning. Gymnasiekompetens är en av nycklarna till ett gott arbetsliv, 
därför vill Miljöpartiet att fler unga ska vara behöriga till gymnasiet och att studieavbrotten ska minska. 
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Ett hållbart näringsliv 
Ett aktivt och hållbart näringsliv är viktigt för kommunens framtida utveckling. Turismen och besöksnäringen utgör 
betydande inkomstkällor för många av kommunens företag och för kommunen som helhet. De hållbara, kreativa, 
lokala näringarna ska stimuleras och utvecklas. Näringslivet ska ha ekonomiska incitament för ökad miljöhänsyn. 
Kommunen ska stötta näringslivet i miljöanpassningen genom att erbjuda kvalificerad rådgivning om miljö och 
hållbarhet till entreprenörer och företag. Vi vill se ett aktivt arbete för att miljömedvetna och hållbara företag 
etablerar sig i Sigtuna kommun. Evenemang som kommunen arrangerar eller ger stöd till ska hållbarhetscertifieras.  
De varor och tjänster som kommunen upphandlar ska tydligt bidra till 
minskad miljöpåverkan och därigenom ett konkurrenskraftigt, hållbart 
näringsliv. Kommunen ska göra sin del genom att ta fram en grön 
upphandlingspolicy för att minska miljö- och klimatpåverkan enligt Agenda-
2030. 
Eget företagande ska stöttas och Miljöpartiet vill rikta ett särskilt stöd till 
underrepresenterade grupper som vill starta eget, bland annat unga, 
nysvenskar, kvinnor och arbetslösa. Vi vill förbättra småföretagarnas villkor genom att rutinerna vid kontakt med 
kommunen förenklas. 

Uppdrag: Grön ekonomi 

• Andelen elever som blir behöriga till ett nationellt program ska öka (Utbildning- och 
arbetsmarknadsnämnden) 

• Studieavbrott från gymnasiet ska minska (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 
• Kommunen ska erbjuda stöd från utbildning till arbete och egen försörjning (Utbildning- och 

arbetsmarknadsnämnden) 
• En ny tjänst för arbetsmarknadsinsatser ska inrättas (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 
• En ny upphandlingspolicy ska tas fram. Miljö- och klimatpåverkan, sociala villkor och djurskyddskrav ska ha 

särskilt fokus (Agenda 2030-utskottet) 
• Kommunen ska erbjuda rådgivning om miljöarbete och hållbart företagande till entreprenörer, etablerade 

och blivande företagare (Kommunstyrelsen) 
• Satsning på kvartersmark och el-laddstolpar (Investeringsbudget) 
• Kommunala fastigheter, inventarier, belysning möbler mm (Investeringsbudget) 
• Volymkompensation (Samhällsbyggnadsutskottet) 
• Trygghet for personal och förtroendevalda (Kommunledningskontoret) 
• Fairtrade City (Kommunledningskontoret) 
• Ökat planerat underhåll för offentliga miljöer (Teknik och Service) 
• Ökade insatser mot felaktiga utbetalningar (Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden) 
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Bilaga 1. Beslutssatser 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta följande: 
Övergripande 
1. Skattesatsen för 2022 är oförändrad och fastställs till 20,00 procent. 
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad 
driftverksamhet 2021 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska 
meddelas kommunstyrelsen.  
3. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2021 anta förslag till förändrade taxor 
inom styrelsens eller nämndens ansvarsområde som ska gälla från och med den 1 januari 2022. Taxorna ska 
därefter beslutas i kommunfullmäktige i november 2021. 
4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 31 januari 2021 fastställa verksamhetsplan inklusive 
detaljbudget och nämndmål. 
5. Kommunens internränta för 2022 ska vara 1,0 procent. 
6. Den övre ramen för total låneskuld 2022 ska vara 1 850 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att 
ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller. 
7. Den årliga borgensavgiften för 2022 fastställs till 0,35 procent. 
8. Under 2022 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KL (kompletterande ålderspension med 
mera) och till garanti- och visstidspension. 
9. 5 miljoner kronor ska avkrävas AB SigtunaHem i aktieutdelning om resultatet så medger samt ett reviderat 
ägardirektiv för AB SigtunaHem antas i enlighet miljöpartiets bilaga nr: 6. 
10. Att utöver vad som anges i beslutssatserna 1 – 9 samt 11– 22 anta övrigt i bifogade förslag till Mål och 
budget 2022-2024. 

 
Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden 
11. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politisk inriktning i enlighet med 
vad som anges i detta förslag till Mål och budget 2022. 
12. Till kommunstyrelsen delegeras att reglera nämndernas ramar för 2022 med hänsyn till vissa förändringar av 
teknisk art (internhyror, kapitaltjänst, löneavtal, indexhöjningar med mera). 
13. Till kommunstyrelsen delegeras att senast i samband med granskningen av nämndernas 
verksamhetsberättelser 2021 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2021 ska återföras till 
nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2022. 
14. Kommunstyrelsen ska i sin prövning av respektive nämnds ekonomiska utveckling även granska den 
ekonomiska realismen i beslutade detaljbudgetar, göra månatliga uppföljningar och vid behov föreslå 
erforderliga åtgärder, allt i syfte att säkerställa den ekonomiska balansen.  
15. Kommunstyrelsen ska under 2022 till kommunfullmäktige lämna två delårsrapporter. 
16. Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning för budgetarbetet 2022, samt senast i november 2022 lämna 
förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2022-2024. 
17. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 100 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
18. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och 
Renhållning AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 mnkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. 
19. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Brandkåren 
Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 
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Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
20. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politisk inriktning i enlighet med 
vad som anges i detta förslag till Mål och budget 2022. 
Äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden 
21. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politisk inriktning i enlighet med 
vad som anges i detta förslag till Mål och budget 2022. 
Kultur- och fritidsnämnden 
22. Att fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2022 samt politisk inriktning i enlighet med 
vad som anges i detta förslag till Mål och budget 2022. 
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Bilaga 2: Ekonomi 

Resultaträkning 
(mnkr) Budget Prognos Budget 
  2021 2021 2022 
Verksamhetens intäkter 603,6 603,6 615,7 
Verksamhetens kostnader -3 290,9 -3 281,9 -3 460,0 
Avskrivningar -188,1 -188,1 -208,4 
Verksamhetens nettokostnader -2 875,4 -2 866,4 -3 052,7 
       

Skatteintäkter 22 06,1 2 263,6 2 343,5 
Statsbidrag 734,0 733,7 752,6 
Verksamhetens resultat 64,7 130,9 43,4 
Finansiella intäkter 15,6 15,6 13,1 
Finansiella kostnader -21,5 -16,0 -26,5 
        
        
ÅRETS RESULTAT 58,8 130,5 30,0 
        
Resultatreglering enligt balanskravsutredning 0 0 0 
        
BALANSKRAVSRESULTAT 58,8 130,5 30,0 
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Driftbudget 
(tkr) Rambudget Budget Ram- Rambudget 
  Mål och budget förändringar förändringar Mål och budget 
  2021 2021 2022 2022 
Kommunstyrelsen         

Kommunfullmäktige/styrelsen 19 003 0 -200 18 803 
- därav revision 1 200 0 0 1 200 
Kommunledningskontoret 164 044 0 6 736 170 780 
Samhällsbyggnadskontoret 62 453 2 800 5 079 70 332 
Teknik- och servicekontoret 38 756 0 2 020 40 776 
Räddningstjänsten 41 113 0 617 41 730 
Särskild verksamhet 95 838 0 28 551 124 389 
Volymreserv 12 700 0 -7 000 5 700 
Omställningskostnader 10 000 -2 300 0 7 700 

S:a kommunstyrelsen 445 107 500 35 803 480 210 
Övriga nämnder         

Valnämnden 0 0 1 900 1 900 
Kultur- och fritidsnämnd 137 133 0 8 124 145 257 
Barn- och ungdomsnämnd 1 165 341 0 60 083 1 225 424 
Utbild.- och arbetsmark.nämnd 322 581 0 28 022 350 603 
Äldre och omsorgsnämnd 626 151 0 20 150 646 301 
Individ- och familjeomsorgsnämnd 156 485 0 21 530 178 015 
Bygg- och miljönämnd  16 092 -500 983 16 575 
Överförmyndarnämnd 4 300 0 65 4 365 
Familjerättsnämnd 3 400 0 650 4 050 

Summa övriga nämnder 2 431 483 -500 141 507 2 572 490 
Verksamhetens nettokostnader 2 876 590 0 177 310 3 052 700 
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Balansräkning 
(mnkr) Bokslut Prognos Budget 
  2020 2021 2022 
        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar 3 256,6 3 585,7 4 122,0 
Omsättningstillgångar 521,2 310,1 320,0 
Summa tillgångar 3 777,8 3 895,8 4 442,0 
        
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR     
OCH SKULDER       
Eget kapital 1 170,3 1 300,8 1 330,8 
- därav årets resultat 180,3 130,5 30,0 
        
Avsättningar       
- avsättningar för pensioner mm 449,1 472,3 500,2 
        
Skulder       
- Långfristiga skulder 1 471,2 1 510,0 1 878,3 
- Kortfristiga skulder 687,2 612,7 732,7 
Summa skulder 2 158,4 2 122,7 2 611,0 
        
        
Summa eget kapital, 

3 777,8 3 895,8 4 442,0 
avsättningar och skulder 
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Investeringsbudget 
  
INVESTERINGSBUDGET   
  Budget 
Nettoutgifter, tkr 2022 
MARKFÖRSÖRJNING   
Förvärv gatu- och parkmark   
Markförvärv-/utredningar   

                                    SUMMA 0 
GATOR, VÄGAR, PARK, LEK   
Gator mm   
Gator 37 100 
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder, pendlarparkering, laddsolpar 7 500 
Gång- och cykelväg Sigtuna stad-Wenngarn och Märsta-Odensla, landsbygden 24 500 
Broar, tunnlar 1 500 
Belysning, energieffektivisering 14 000 
Summa 84 600 
Park, lek, naturvård   
Park och lek 14 700 
Naturvård, fler naturreservat Råbergsskogen, Vitberget, kolonilotter, vattenvård,  24 000 
Summa 38 700 
Kvartersmark, fler el-laddstolpar samt infrastruktur för elfordon 6 000 

   
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK 129 300 

   
VERKSAMHETSFASTIGHETER   
Myndighetskrav, fastighetsägaransvar, utemiljö 21 600 
Trygghet, larm mm 23 500 
Energieffektivisering 9 000 
Värdehöjande underhållsåtgärder 14 000 
Utemiljöer 5 000 
Kommunhuset, 8 200 
Övriga verksamhetslokaler 12 350 
Summa 93 650 
Barn- och ungdomsnämnden   
Förskolor 14 500 
Grundskolor 211 300 
Övriga anpassningar, kök mm 3 500 
Summa 229 300 
Kultur- och fritidsnämnden - upprustning och komplettering av   
                                                    anläggningar, nybyggnad hall Skepptuna 75 200 
Äldre- och omsorgsnämnden -  verksamhetsanpassningar 4 000 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar 6 100 
Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar 1 900 
SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER 410 150 
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IT, UTRUSTNING, INVENTARIER   
Kommunstyrelsen   
Kommunledningskontoret - IT och inventarier 28 440 
Teknik- och servicekontoret - inventarier, el-laddstolpar, fossilfria fordon, 
papperskorgar 14 040 
Samhällsbyggnadskontoret - inventarier och utrustning 1 350 
Summa 43 830 
Kultur- och fritidsnämnden - inventarier, upprustning anläggningar 13 690 
Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning 11 640 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning 2 000 
Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning 4 500 
Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning 1 200 
SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER 76 860 

  
NETTOINVESTERINGAR TOTALT   
Gator, vägar, park och lek 129 300 
Verksamhetsfastigheter 410 150 
Markförsörjning 0 
IT, utrustning, inventarier 76 860 
TOTALT 616 310 
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Likviditetsbudget 
Kassaflödesanalys     Prognos Budget 
(mnkr, indirekt metod) 2021 2022 
          
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     
Rörelseresultat före finansiella poster 130,9 45,9 
Avskrivningar   188,1 208,4 
Avsättning till pensioner 23,2 27,9 
      342,2 282,2 
          
Erhållen ränta   15,6 10,6 
Erlagd ränta   -16,0 -26,5 
      -0,4 -15,9 
          
Minskning/Ökning (-) av övriga kortfristiga fordringar 0,3 -9,9 
Minskning (-)/Ökning av övriga kortfristiga skulder -74,5 120,0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 267,6 376,4 
          
          
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -567,8 -744,7 
Investering i finansiella anläggningstillgångar - - 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -567,8 -744,7 
          
          
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Nyupplåning   88,8 368,3 
Amortering av skuld   - - 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 88,8 368,3 
          
Årets kassaflöde   -211,4 0,0 
Likvida medel vid årets början 261,4 50,0 
Likvida medel vid årets slut 50,0 50,0 
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Statsbidrag 
(mnkr) Budget  Prognos  Budget 
  2021 2021 2022 

     
Inkomstutjämning 401,6 409,8 432,1 
Kostnadsutjämning 116 115,8 143,4 
Regleringsbidrag/-avgift 146,9 146,8 115,1 
LSS-utjämning -21,9 -22,3 -31,3 
Kommunal fastighetsavgift 77,8 77,8 79,6 
Äldreomsorgssatsning  13,6  13,6 13,6 
Summa statsbidrag, mnkr 734 740,8 752,6 

 
 

Skatteintäkter 
  Budget  Prognos  Budget 
  2021 2021 2022 
        
Skatteunderlag, mnkr 11 117,0 11 112,0 11 806,0 
Utdebitering, kr 20,0 20,0 20,0 
Skatteintäkter, mnkr 2 223,5 2 222,5 2 343,5 
Slutavräkning 2020, mnkr   12,4   
Slutavräkning 2021, mnkr -17,4 28,7   
Summa skatteintäkter, mnkr 2 206,10 2 263,60 2 343,5 
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Kommunstyrelsen 
Budget och plan, mnkr 2022 
Mål och Budget 2021 325,4 
Ramjusteringar under året 2,8 
Reviderad (aktuell) budget 2021 328,2 
Transport från föregående år Se ovan 
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen   
Budgetregleringar   
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021 -0,2 
    
Kommunledningskontoret   
Budgetregleringar   
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021 -2,0 
Kompensation löneökningar, arvoden 1,8 
Effektiviseringar -0,2 
Upphandling samt support för ledningssystem 0,6 
Licenser 0,1 
Medborgarundersökning 0,1 
Kommunförsäkring 0,5 
Hyreskostnader/intäkter samt lokalvård Drakegården 0,3 
Centralisering av stödfunktioner, IT 0,6 
Centralisering av stödfunktioner, Rekryteringsfunktion 1,0 
Samhällsbyggnadslyftet 1,0 
Digital posthantering 0,2 
Tjänsteman i beredskap  0,1 
Utökat antal ledamöter KF 0,1 
Upphandling väktare 0,3 
Trygghet, säkerhet för personal och förtroendevalda 0,5 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering -0,2 
    
Politiska prioriteringar   
Integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet 0,6 
Årlig kommunal framtidsvecka med fokus på Agenda 2030-målen 0,2 
En ny upphandlingspolicy för sociala och ekologisk hållbarhet 0,1 
Rådgivning om miljöarbete och hållbarhet till företagare 0,1 
Utökad kontaktcenter 0,3 
Fairtrade City 0,1 
Projektstöd, Landsbygdsstrategi 0,5 
Samhällsbyggnadskontoret   
Budgetregleringar   
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021 -3,0 
Kompensation löneökningar  0,8 
Volymkompensation, medborgardialoger 3,0 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,4 
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Politiska prioriteringar   
Utredning - Verka för en bussfil längs väg 263 mellan Sigtuna och Märsta 0,1 
Utreda etableringen av vätgasmackar 0,5 
Utreda Bilfria zoner vid förskolor och skolor 0,2 
Ta fram kommunövergripande plan med mål och strategier för laddningsinfrastruktur för elfordon 0,3 
Utred möjligheten till billigare boenden 0,3 
Utreda utomhusbelysningens påverkan på djurlivet 0,4 
Lokala åtgärdsplaner för vattenförekomster av yt- och grundvatten 0,7 
Översyn och uppdatering av planeringsunderlag för miljö, naturvården och vattenplanering 2,0 
Kommunägd åkermark ska brukas ekologiskt (avtal med brukare) 0,3 
    
Räddningstjänsten   
Ökning av anslag 0,6 
    
Teknik- och servicekontoret   
Budgetregleringar   
Teknisk justering, återläggning av engångsanslag 2021 -0,5 
Kompensation löneökningar  0,4 
Kompensation för ökade ytor, park 0,1 
Kompensation för ökade ytor, naturvård 0,1 
Kompensation för ökade ytor, gata och belysning 0,4 
Ökat planerat underhåll offentliga miljöer 0,5 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,1 
    
Politiska prioriteringar   
Utredning - möjlighet för personal att köpa matlådor 0,3 
Utbildningssatsning i vegetarisk matlagning för kommunala kök 0,3 
Öka säkerheten för oskyddade trafikanter  0,5 
Ökad skötsel och tillsyn i kommunens naturreservat 0,3 
Minska matens klimatavtryck och minskat svinn (besparing) -0,3 
Summa 342,4 
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Bygg- och miljönämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Mål och Budget 2021 (miljö- o hälsoskyddsnämnden) 16,1 
Förändringar under året -0,5 
Summa reviderad budget 2021 15,6 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Kompensation löneökningar 0,6 
Effektiviseringar av digitala arbetssätt -0,1 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,1 
    
Politiska prioriteringar   
Visstidsanställning inspektör, enskilda avlopp 0,6 
Summa 16,6 
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Barn och ungdomsnämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Mål och Budget 2021 1165,3 
Ramjusteringar under året   
Reviderad (aktuell) budget 2021 1165,3 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Återföringar av budgetregleringar 2021 -0,5 
Volymregleringar grundskolan 15,3 
Volymregleringar förskolan -3,8 
Volymregleringar fritidshem -0,2 
Ökat behov särskola och BBSS 6,5 
Modersmål/svenska som andraspråk 1,5 
Förberedelseklass 0,7 
Löneökningar 2022, inkl. ökad peng 14,9 
Index 1,4 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,2 
Förstärkning kommunikation 0,0 
    
Politiska prioriteringar   
Leasingkostnader 2,5 
Bibliotek 2,0 
Landsbygdsskolor 0,9 
Lärartätheten i förskola 2,9 
Specialpedagogisk resurs 0,5 
Förebyggande insatser för psykisk hälsa minskad skolfrånvaro 0,7 
Läslovssatsningar höstlov och påsklov samt läsombud 0,2 
Skolvärdar på samtliga högstadieskolor 2,4 
Successivt införa tvålärarsystem 4,3 
Tillsätta förskolekuratorer 0,7 
Särskilda undervisningsgrupper för NPF grundskolans stadier 5,0 
Utöka mångkulturella enheten 0,3 
Inrätta ett ungdomsråd 0,1 
Vetenskapligt team 0,6 
Växtvägg 0,2 
Sociala team 1,3 
Summa 1 225,4 
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Äldre- och omsorgsnämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Mål och Budget 2021 626,2 
Ramjusteringar under året   
Reviderad (aktuell) budget 2021 626,2 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Teknisk justering, återföring av anslag 2021 -0,3 
Kompensation löneökningar 5,3 
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar 1,4 
Indexuppräkning 3,5 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,2 
    
Politisk prioritering   
Återinföra kommunal hemtjänst (Tillskott till entreprenad) 0,8 
Införa Ung Omsorg 0,7 
Ökning av legitimerade sjuksköterskor 0,7 
Införa Digidelcenter 0,8 
Fler platser för dagverksamhet 2,3 
Äldreboendevärdar 4,0 
Ökning av antal heltidstjänster 0,5 
Kvalitet och uppföljning samt verksamhetsutveckling, central tjänst 0,7 
Summa 646,3 
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Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Mål och Budget 2021 322,6 
Ramjustering under året 0,0 
Reviderad (aktuell) budget 2021 322,6 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Kompensation löneökningar 2,7 
Volymreglering gymnasieverksamhet 3,9 
Volymkompensation ekonomiskt bistånd och vux 9,1 
Effektivisering, minskad resurs för konsulttjänst -0,2 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,3 
    
Politisk prioritering   
Sommarjobb, högläsning för förskolebarn 0,5 
Ökade insatser mot felaktiga utbetalningar 0,7 
Förbättra övergången från grundskola till gymnasiet och till arbete 0,3 
Stöd för utbildning till arbete, förstärkta arbetsmarknadsinsatser 9,7 
Samarbete med folkbildning och folkhögskola 0,1 
Integration av nyanlända 0,5 
Återbruksfunktion, arbetsmarknadsinsats i samarbete med SIVAB 1,0 
Summa 350,6 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Budget 2021 156,5 
Ramjusteringar under året 0,0 
Summa reviderad budget 2021  156,5 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Teknisk justering, återföring av anslag 2021 -0,4 
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar 4,2 
Volymökning pga. ökat antal placeringar 8,3 
Kompensation löneökningar 1,6 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,1 
    
Politiska prioriteringar   
Posom 0,4 
Ny tjänst inrättas: psykisk hälsa 0,7 
Införa ett nationellt avhopparprogram för kriminella  2,8 
Anslag förbyggande arbete inom för våldsprevention riktat mot barn 0,2 
Uppföljning familjehem 0,7 
Implementering av handlingsplan mot hedersrelaterad våldsprevention 1,0 
Utökat skydd för personer utsatta för våld i nära relation  0,7 
Intern öppenvård  1,4 
Summa 178,0 
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Kultur- och fritidsnämnden 
Budget och plan, mnkr 2022 
Budget 2021 137,1 
Ramjusteringar under året 0,0 
Reviderad (aktuell) budget 2021 137,1 
Transport från föregående år Se ovan 
Budgetregleringar    
Teknisk justering, återföring av anslag 2021 -0,2 
Kompensation löneökningar 1,1 
Införande rekryteringsfunktion, digital posthantering, it-inköp -0,1 
    
Politiska prioriteringar   
Fritidsgårdar i alla kommundelar 1,2 
Fler fältassistenter 1,2 
Stöd till föreningsliv för nattvandrare 0,5 
Låga avgifter för kommunens verksamheter: bad, kulturskola mm 0,3 
Hitta fler former för folkhälsoarbetet 0,4 
Återinföra fristad Sigtuna för författare, konstnärer och journalister 0,3 
Återinföra konsthallen 2,5 
Verksamhet funktionsnedsatta 1,0 
    
Summa 145,2 
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Familjerättsnämnden 

Driftbudget 
Nulägesanalys 2021 

För 2021 uppgår nämndens budget till 3,4 mnkr. 

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022–2024 

Budgeten för 2022 justeras för att motsvara familjerättsnämndens verksamhetsplan 2021 med en indexreglering 
med 1,5 procent inför 2021. Nämnden får utökad ram utifrån fler handläggare. Den nya budgeten blir därmed 4,0 
mnkr. 
  

Överförmyndarnämnden  

Driftbudget 
Nulägesanalys 2020 

För 2021 uppgår nämndens budget till 4,3 mnkr.  

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022-2024 

Budgeten för 2022 justeras för att motsvara överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2021 med en indexreglering 
med 1,5 procent inför 2022. Den nya budgeten blir därmed 4,4 mnkr. 

 

Valnämnden 

Driftbudget 
Nulägesanalys 2021 

Inga allmänna val äger rum under året.  

Förslag till förändrad ram i Mål och budget 2022–2024 
År 2022 sker val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. För detta budgeteras 2,2 mnkr. 2023 sker inga allmänna 
val. År 2024 sker val till Europaparlamentet. För detta budgeteras 1,9 mnkr. 

 

Taxor 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska senast 30 september 2021 fastställa förslag till förändrade taxor 
inom styrelsen eller nämndens område som ska gälla från och med den 1 januari 2022. Dessa taxor ska 
beslutas i kommunfullmäktige i november 2021. 
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Bilaga 3: Regler och rutiner 
Ansvar och befogenheter  

Kommunfullmäktige fastställer ansvar och befogenheter för respektive styrelse och nämnd i särskilt reglemente 
samt anger vilka mål som gäller och vilka resurser som finns genom beslut om Mål- och budget.  

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med i verksamhetsplan 
gällande mål och ekonomiska ramar.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål utarbeta och fastställa 
nämndmål för sina verksamheter. Detta gäller ej krisledningsnämnden och valnämnden.  

Kommunstyrelsen och nämnderna har att planera för och bedriva verksamheten inom den ekonomiska ram och de 
mål som beslutats av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen och nämnderna har att löpande pröva om dess organisation är ändamålsenlig och om beslut 
fattas på rätt nivå. Förvaltningschef har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och ekonomi inom 
fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten så att förvaltningens såväl som kommunens 
samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.  

Kommunstyrelsen beslutar om särskilda instruktioner för kommundirektören.  

Driftbudget  

Kommunfullmäktiges beslut om budget fattas utifrån vid denna tidpunkt känd information om förutsättningarna 
inför budgetåret och inför planperioden. Om förutsättningarna, exempelvis demografisk fördelningsgrund, ändras 
väsentligt under budgetåret finns möjlighet, om den totala ekonomin tillåter, för kommunfullmäktige att ta ett nytt 
beslut som förändrar berörd nämnds ram.  

Kommunfullmäktiges beslut innehåller en rambudget för respektive styrelse och nämnd. Nämnder och styrelse ska i 
januari 2022 besluta om en verksamhetsplan inklusive detaljbudget utifrån den ram som har beslutats i 
kommunfullmäktige. Nämnden får göra omprioriteringar i den utsträckning det ej står i konflikt med beslutade mål 
eller den totala ekonomiska ramen för verksamheten. Om konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga 
resurser ska vid prioritering det ekonomiska utrymmet vara avgörande. Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2022 inom givna mål och uppdrag och given 
anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art och politiska prioriteringar. Omprioritering av 
budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunstyrelsen.  

Alla intäkter och kostnader hänförliga till nämndens verksamheter ska vara upptagna i nämndens budget. 
Detaljbudgeten ska fastställas på den nivå som är nödvändig för att en korrekt uppföljning och kontroll ska kunna 
utövas under löpande år.  

Nämnden ansvarar för att tillse att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den av 
kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande återrapporteringen.  

Kommunledningskontoret ger anvisningar inför nämndernas verksamhetsplaner. 
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Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten är på projektnivå. Eventuella omdisponeringar i 
investeringsbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut.  

För investeringsprojekt avseende lokaler och infrastruktur av större eller principiell karaktär ska 
igångsättningstillstånd erhållas från kommunstyrelsen. Ett totalt projektvärde på minst 1 000 000 kronor kan 
användas som riktvärde för vad som kan vara sådana projekt.  

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, under 
förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (47 600 år 2022). I det fall värdet av den 
varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas. Tillgången betraktas då som 
förbrukningsinventarier.  

Ombudgetering av erhållna medel för investeringsändamål ska föregås av en framställan från respektive verksamhet 
till kommunstyrelsen.  

Löpande ekonomiuppföljning  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt särskilda anvisningar omkring den 10:e varje månad rapportera 
periodutfall för den gångna månaden samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi till 
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer till kommunstyrelsen.  

En analys ska tydliggöra väsentliga avvikelser i fråga om ekonomi och verksamhet samt orsakerna därtill. Vid 
nämndbehandling av budgetuppföljningar ska vid befarade avvikelser framgå vilka beslut som fattats, vilka åtgärder 
som vidtagits samt vilka effekter som beräknas uppnås.  

Delårsrapporter och volymavstämning  

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive nämnd inför 
delårsrapporteringen. Delårsrapport ska behandlas av respektive nämnd. Kommunstyrelse bereder delårsrapport för 
hela kommunen/kommunkoncernen till kommunfullmäktige. 

I samband med delårsrapporter sker avstämning av volymrelaterad tilldelning av resurser till barn- och 
ungdomsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt individ- och 
familjeomsorgsnämnden mot faktisk volymutveckling och utifrån avsatta resurser. 

Leasing  

Vid leasing av fordon, maskiner och inventarier måste godkännande av ekonomichef eller biträdande ekonomichef 
erhållas.  

Taxor och avgifter  

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler för taxor och avgifter samt om taxors och 
avgifters storlek.  

Upphandling  

All upphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer och rutiner och i samråd med kommunens upphandlingsenhet.  

Inköp  

Tecknade ramavtal ska alltid användas vid inköp. Undantag får göras endast om det finns synnerliga skäl och måste 
ske i samråd med kommunens upphandlingsenhet.  

Lokalhantering  
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Hantering av lokalfrågor ska ske enligt riktlinjer för Sigtuna kommuns lokalförsörjning.  

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas.  

Arbetsgivar- och organisationsfrågor  

Kommunfullmäktige lägger fast ledningsorganisationen och förvaltningsorganisationens huvudstruktur. Vid större 
organisationsförändring inom en nämnds ansvarsområde fastställs detta av respektive nämnd.  

Respektive nämnd kan delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om organisationsförändringar inom 
förvaltningen.  

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att 
säkerställa en god arbetsmiljö. Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vilar på respektive nämnd. 
Innebörden av förvaltningschefers och andra chefers arbetsmiljöuppgifter är fastställt.  

Det lokala samverkansavtalet syftar till att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet samt underlätta 
samverkan.  

Regler fastställda genom särskilda beslut  

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har genom beslut fastställt ett antal riktlinjer och regler som gäller 
hantering av ekonomiska resurser och av arbetsgivarfrågor 
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Bilaga 4. Strategier, planer och program kopplade till målområdet 
Hållbar samhällsutveckling 
De planer och program som helt eller delvis berör detta perspektiv är: 

• Agenda 2030 

• ANDT Handlingsplan (planeras) 

• Avfallsplan  

• Cykelplan  

• Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna kommun, 2018-2022  

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism  

• Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld (planeras) 

• Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet  

• Matpolitiskt program  

• VA-plan 2017  

• Miljöprogram  

• Plan för klimatsmart Sigtuna  

• Program för bostadsbyggande  

• Program för ökad tillgänglighet för personer ned funktionsnedsättning, 2018-2022  

• Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017 – 2022  

• Skolutvecklingsprogram  

• Trafikstrategi (planeras) 

• Äldreomsorgsplan 

• Översiktsplan 2014 

• Sociala kompassen 
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Bilaga 5. Trygga Sigtuna 
Otrygghet, oavsett om den är faktisk eller upplevd, inskränker människors liv och frihet. Kommunen ska genom 
direkta och förebyggande åtgärder skapa en levnadsmiljö som bidrar till ökad trygghet.  
Kommunens akuta och preventiva trygghetsarbete ska omfatta alla kommundelar.  
Både den upplevda och faktiska tryggheten ska mätas, följas upp och utvärderas regelbundet. Resultatet ska 
redovisas och finnas tillgängligt för kommunens invånare.  
Sedan 2018 har stora resurser satts in för att på såväl kort som lång sikt öka tryggheten i kommunen. Trots vissa 
framgång är otryggheten i kommunen fortfarande för hög. Att öka tryggheten är ett långsiktigt arbete och detta 
kommer fortsätta under den kommande budgetperioden.  
 

Polisen  

Poliser är en viktig del av det trygghetsskapande och våldspreventiva arbetet. Sigtuna kommun ska därför 
fortsätta sin dialog med polisen och sina ansträngningar för att ytterligare öka den polisiära närvaron i 
kommunen. Kommunens formella samverkansöverenskommelse med polisen samt polisens närvaro på 
trygghetscentret i Märsta är viktiga delar i arbetet.  
 

Trygghetsstrategi  

Arbetet med en övergripande trygghetsstrategi är slutförd och strategin implementeras.  
Trygghetsperspektivet ska, likt barnperspektivet och ekonomiska konsekvenser, belysas vid alla beslut där det 
anses vara relevant. Inte minst gäller det i den generella samhällsplaneringen och bostadsbyggandet. 
 
EST (Effektiv Samordning för Trygghet)  
Inom ramen för Sigtuna kommuns brottsförebyggande arbete har systemet EST införts för att möjliggöra att lokala 
geografiska lägesbilder för brott och ordningsstörningar tas fram i olika kommundelar med start i Valsta. Detta sker i 
samverkan mellan kommunens olika funktioner, polisen och BID. 
 

Kommunikation för ökad trygghet  

I Sigtuna kommun är det enligt tillgänglig statistik främst den upplevda otryggheten som är hög, även om 
antalet brott har sjunkit det senaste året. I arbetet med att minska den upplevda otryggheten är information ett 
viktigt verktyg. Kommunledningskontoret ska därför fortsätta att leda genomförandet av den strategi för 
trygghetskommunikation som tagits fram. Syftet ska även fortsättningsvis vara att sprida kunskap om de 
trygghetsinsatser som görs och finns tillgängliga för invånarna.  
 

Livsmiljö  

En avgörande faktor för att invånarna ska känna sig trygga är att den allmänna livsmiljön känns trygg. Bra 
belysning, avsaknad av skymmande buskage och växtlighet, frånvaro av mörka otrygga platser, och allmänt ren 
och snygg omgivning, fritt från klotter och vandalisering spelar här stor roll. Kommunstyrelsen får därför i 
fortsatt uppdrag att prioritera trygghetsskapande underhållsåtgärder på allmän platsmark, gator, torg, och 
parker.  
 

Trygghetscenter  

Ett trygghetscenter invigdes i Märsta centrum i januari 2019. Trygghetsenheten samordnar trygghetsarbetet 
med utgångpunkt från trygghetscentret där polisen, räddningstjänsten och övriga funktioner från kommunen är 
samlokaliserade med kommunens trygghets- och säkerhetspersonal. Trygghetscentret ska fortsätta vara navet i 
kommunens trygghetsarbete och verksamheten där ska fortsätta att utvecklas. 
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BoTrygg 2030  

All stadsplanering i kommunen ska utgå från principerna i programmet Bo Trygg 2030. Faktisk och upplevd 
trygghet ska uppnås genom aktiv stadsplanering. Bland annat ska det ske genom att alla nya bostadsområden 
planeras utifrån ett trygghets- och socialt hållbarhetsperspektiv.  
 

BID  

Samverkan med näringslivet är en central del i kommunens trygghetsskapande arbete och det är positivt att två 
Business Improvement District (BID) föreningar har etablerats där det helägda kommunala bostadsbolaget 
SigtunaHem samarbetar med andra bostadsbolag och fastighetsägare. BID är en samverkansform mellan 
aktörer som verkar i ett avgränsat geografiskt område med syftet att bidra till dess positiva utveckling. Det är en 
långsiktig satsning som samlar krafterna i området och tanken är att genom samverkan kan både insatserna 
stärkas och den ekonomiska och sociala nyttan öka. Kommunens samverkan med BID Valsta och BID Märsta C 
ska fortsätta.  
 

Ordningsvakter  

Två nya ordningsvaktsområden har etablerats och kommunala ordningsvakter hyrts in för dessa 
områden. En viss medfinansiering från näringslivet av dessa ordningsvakter har uppnåtts. 
Verksamheten ska kontinuerligt utvärderas och eventuellt utvecklas till andra områden i kommunen 
där man upplever otrygghet. Möjligheterna till att utöka antalet ordningsvakter i samverkan med 
kommunens BID ska ses över. 
 

Fältarbetare  

Initiativet med fältarbetare har pågått under ett par år. Fältarbetet har utökats och våra ungdomar träffar fler 
fältare och dessutom oftare. Utökningen av fältarbetet har bland annat givit att det numera finns bemanning 
varje helg, fredag och lördag kväll och natt. Det betyder också att det förebyggande arbetet, där exempelvis 
bygga relationer, goda förebilder och insatser i ungdomarnas liv där det inte annars finns vuxna närvarande 
ingår. Samverkan mellan fältarbetarna och trygghetscenter ska öka, inklusive en eventuell samlokalisering. 
 

Socialsekreterare inriktning prevention  

Under år 2020 genomfördes en kartläggning av kommunens samtliga insatser inom det 
preventiva/förebyggande området av socialsekreterarna med inriktning prevention. Denna kartläggning gjordes 
för att säkerställa att resurser används på effektivast möjliga sätt och för att motverka att olika instanser skapar 
egna modeller då det redan finns modeller att använda.  
Under 2020 har också samverkansformen SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) reviderats och fungerar 
framgångsrikt. Av polisen anses SSPF fungera så bra att polisen bedömer att Sociala Insatsgrupper som tidigare 
varit planen att inför, ej behövs då SSPF fyller detta behov. 
Under 2021 planerade socialsekreterare med inriktning prevention för tätare samverkan med skolan och besök 
och samtal med elever på skolorna. Givet pandemin kom dessa planer att försenas, men återupptas så snart 
möjlighet finnes. 
 

Trygghet i skolan  

Att driva ett förebyggande arbete som riktar sig till alla på skolan har flera fördelar. Det ger elever och 
skolpersonal verktyg att stoppa pågående kränkningar och våld, men kan också skapa ett klimat som förhindrar 
att våld alls utövas. Samtidigt ökar tryggheten och förutsättningarna för studiero, lärande och att skolresultat 
förbättras. Arbetet kan även påverka normer och värderingar om mänskliga rättigheter och relationer som 
eleverna bär med sig i vuxenlivet. Sigtuna kommun har två skolor som arbetar med våldsprevention inom 
ramen för projektet. Arbetet involverar all personal på skolorna, vissa identifierade elevgrupper och berörda 
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vårdnadshavare. Det är ett genomtänkt och evidensbaserat koncept med utbildning, lektioner och 
föreläsningar. Under 2022 kommer detta arbete att utökas. 
För att förstärka det främjande och förebyggande arbetet vid kommunens skolor har även ett koncept med 
sociala team eller socialpedagoger implementerats på de flesta av kommunens skolor. De sociala teamen är en 
del av skolornas lokala elevhälsa och ett stöd i arbetet med tidiga insatser i socialiseringsarbete. Fokus ligger på 
att minska riskerna för barn och unga att hamna i oönskat beteende.  
Pågående insatser kring våldsprevention kommer följas upp och utvärderas. Utifrån uppföljningen kommer 
beslut fattas om hur arbete kring våldsprevention eventuellt kan omfatta fler skolor i behov. 
Ökat engagemang från civilsamhället  

En plan för att öka ideella föreningar och föräldrars engagemang genom främst nattvandringar tas fram och är 
klar 2021. Under 2022 kommer planen genomföras. 
 

Hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer  

Kommunen ska intensifiera arbetet med att förebygga och stoppa våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld 
och förtryck. En viktig del av detta arbete genomförs tillsammans med Kvinnojouren som kommunen har ett IOP-
avtal med. Ökat stöd har givits till Kvinnojouren i Sigtuna genom en revidering av befintligt IOP. Sigtuna kommun är 
också en del av den länsövergripande samverkan Origo som är specialiserade på hedersrelaterat våld och förtryck. 
En kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer har tagits fram och ska 
verkställas i samtliga berörda förvaltningar under 2022. 
Arbetet ska även omfatta Utbildning- och arbetsmarknadsnämndens initiativ att nå så kallade nolltaxerare för att få 
ut dessa i egen försörjning. I denna grupp ingår bland annat en stor andel kvinnor av utländsk härkomst där dolt 
hedersförtryck inte är ovanligt.  
Kommunen har sedan tidigare inrättat ett relationsvåldsteam (VIR=våld i nära relationer) för att bättre kunna möta 
det ökade behovet av ett samlat och samordnat stöd för vuxna och barn som lever med våld i nära relation. Under 
2020 skapades också barnsäkerhetsteam där socialsekreterare inriktade på barn parallellt med VIR arbetar med barn 
som bevittnat våld. 
Kamerabevakning  

En kamerastrategi har tagits fram av kommunens brottsförebyggande råd. Kamerabevakningen ska utökas med 
fokus på platser som är utsatta för skadegörelse, bråk och andra oroligheter. 
Trygga Valsta  

Otryggheten i och runt Valsta centrum ökade kraftigt under ett antal år. En fokuserad insats inleddes därför 
under 2018 för att, på såväl kort som lång sikt, återskapa tryggheten.  Sedan dess har ett flertal projekt 
påbörjats och levererats och det arbetet fortsätter under 2021, bland annat: 

• Valsta 2030 är ett stadsbyggnadsprojekt som fastställdes under 2020 och innehåller övergripande 
principer för områdets utveckling, platsspecifika förbättringsåtgärder och ett utvecklingsförslag för 
centrala Valsta. Satsningen samlar kommunens insatser för att stärka Valstas attraktivitet och 
genomsyras av ett trygghetsperspektiv  

• Kommunens verksamheter i Valsta centrum på Mimers källa ska bidra till ökad vuxennärvaro samt 
trivsel och trygghet.  

• Kommunen stödjer BID-föreningen Valsta utveckling med syfte att uppnå ökad trygghet och skapa en 
ännu mer levande kommundel i Valsta 

• Kommunens insatser har utformats utifrån resultatet av en omfattande medborgardialog med boende, 
företagare och föreningar i Valsta som ägde rum under 2018/19. 

• Realisering av en Kulturernas skola med pedagogiska miljöer ges barn möjlighet att lära sig om hur 
människor bott och levt runt om i Sverige och världen. 
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• En Allaktivitetspark och med skateområde, klättervägg vore ett viktigt tillskott. Att aktivera unga utomhus 
genom att locka dem till lärande och rörelse är ett viktigt steg för folkhälsa och ett bra sätt att balansera 
skärmtiden. Detta skapar trygghet genom att erbjuda unga utvecklande aktiviteter. 

• Satsning på allaktivitetshus, en samlingsplats för alla kommuninvånare att mötas ung som åldersrik. 
Innehållet ska fyllas utifrån dialog med våra kommuninvånare. Här ska man kunna samlas och umgås över 
åldersgränserna i diverse aktiviteter. 

Bilaga 6. Ägardirektiv för AB Sigtunahem  
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen för AB Sigtunahem.  

Bolagets ändamål  

Ändamålet för bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som stöder 
bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer marknadsmässiga 
avkastningskrav.  

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig 
hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för boende att minska 
negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.  

Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar. Styrelsen skall utforma bolagets organisation så att bästa 
förutsättningar för bolagets ändamål skapas. Vidare skall styrelsen bereda ägaren möjlighet att yttra sig innan beslut 
fattas av större vikt eller av principiell betydelse.  

Mål och riktlinjer  

AB Sigtunahem är ett av kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, hälsosamma och 
prisvärda bostäder. Bolaget skall, även när kommunen växer, aktivt arbeta för att behålla och utveckla sin ställning 
som en huvudaktör på hyresmarknaden i kommunen. Detta kan ske genom olika former av partnerskap där bolaget 
vid behov även kan ta en ledande roll.  

Bolaget skall genom nyproduktion av hyresrätter medverka till att upprätthålla kommunens mål för bo- 
stadsförsörjningen och skall dessutom medverka till att marknaden tillförs bostadsrätter.  

Kommunstyrelsens uppsikt – information och ägardialog  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och 
dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.  

Ägaren skall fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolagets ordförande, VD och andra 
nyckelpersoner i bolaget ska delta vid fortlöpande möten med företrädare för kommunen (ägardialog). Bolaget skall 
till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning.  

Ekonomiska förutsättningar  

Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 20 procent. Om den synliga soliditeten något år sjunker under 
20 procent skall bolaget snarast upprätta en konkret plan för hur soliditeten inom rimlig tid skall kunna återställas till 
erforderlig nivå.  

Det övergripande resultatmålet är att nå genomsnittligt minst 4 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) 
på bolagets totala egna kapital.  

I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 4 procent. I beslut om nyproduktion kan dock 
även andra hänsyn tas. Det kan till exempel gälla ett enskilt områdes angelägenhetsgrad, av kommunen ålagt krav på 
garageplatser eller andra skäl som har att göra med bolagets allmänna utvecklingsmål. Styrelsen skall under alla 
omständigheter värna om att nyproduktionen medverkar till att stärka bolagets långsiktiga lönsamhet.  
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Bolaget skall säkra sin finansiering på det för bolaget och ägaren mest förmånliga sättet med hänsyn till ekonomi och 
risk.  

Sociala förutsättningar  

Bolaget skall inom ramen för sin ekonomiska målsättning kontinuerligt underhålla och modernisera sitt 
fastighetsbestånd. Bolaget skall motverka bostadssegregation samt medverka i det brottsförebyggande arbetet.  

Bolaget skall erbjuda lägenheter motsvarande upp till 4 procent av beståndet till Sigtuna kommun för användning i 
kommunens sociala verksamhet.  

Bolaget skall vidare erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, arbeta vräkningsförebyggande med särskild 
tonvikt på barnfamiljer och arbeta med energieffektiviserande åtgärder i befintligt bestånd.  

Bolaget ska uppvisa en stark miljöprofil på sina tjänster och verka för en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. 
Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhetsområdet och 
tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kunderna/hyresgäster kan minska sin egen miljöpåverkan  

Bolaget ska så långt möjligt använda miljöanpassad energi och energidistribution och i övrigt verka för en minskad 
klimatpåverkan.  

Kommunal bostadsförmedling  

AB SigtunaHem har i uppdrag att driva en kommunal bostadsförmedling i Sigtuna kommun vilket bidrar till att skapa 
en vidgad marknadsplats för förmedling av bostäder. Bostadsförmedlingen ska förmedla befintliga och 
nyproducerade lägenheter åt AB SigtunaHem, privata fastighetsägare och andra allmännyttiga bostadsbolag. Denna 
förmedling skall drivas som en egen resultatenhet inom AB SigtunaHem alternativt som ett dotterbolag till AB 
SigtunaHem.  

Avgift  

Alla som har fyllt 16 år kan stå i förmedlingens kö och samla kötid. För sökanden som fyllt 18 år utgår en avgift som 
fastställs av kommunfullmäktige.  
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Bilaga 7. Kommunalförbund 
 

Käppalaförbundet 
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra 
Stockholm. Verksamheten har funnits i över 60 år och bidrar till renare sjöar och skärgård i medlems-
kommunerna. Käppalaförbundet ska omhänderta och rena medlemskommunernas avloppsvatten. I dag 
renas avloppsvatten från mer än en halv miljon människor samt från kontor, industrier, skolor, sjukhus i 
elva medlemskommuner. 
 

Norrvatten 
Norrvatten är ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten till 14 medlems-
kommuner med stark expansion i norra Storstockholm. Uppdraget är att förse medlemskommuner med 
hälsosamt dricksvatten, och i detta ingår att anlägga, underhålla samt driva vattenverk, vattentorn, 
pumpstationer och ledningar.  
Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent med ungefär 60 anställda. Görvälnverket, som 
ligger vid Mälaren i Järfälla kommun producerar 1 600 liter dricksvatten per sekund. Närmare 700 000 
människor, flera stora sjukhus samt Arlanda flygplats är beroende av att Norrvatten garanterar hälsosamt 
dricksvatten och på detta sätt möjliggör regionens utveckling.  
 

Brandkåren Attunda  
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, 
Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna 
upprättat en nollvision avseende bränder och olyckor. Brandkåren Attunda har påbörjat planeringen av en 
ny brandstation i Sigtuna kommun. 
 

Kommuninvest ekonomisk förening 
Kommuninvest är en demokratisk organisation som ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk 
förening. Kommuninvest är ett kreditinstitut med enbart kommuner, regioner och av dem kontrollerade 
bolag som kunder. Kommuner och regioner behöver säker tillgång till kapital för att kunna investera i 
verksamheten. Det kan röra sig om bostäder, skolor eller sjukhus. Finansieringen som behövs kommer i 
många fall från Kommuninvest.  
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Bilaga 8. Kommunala bolag 
 

SigtunaHem AB 
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Ändamålet för 
bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som stöder 
bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer 
marknadsmässiga avkastningskrav. 

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk 
långsiktig hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för 
boende att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. SigtunaHem är certifierat för miljö- 
och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001.  

Koncernföretagen AB SigtunaHem redovisade år 2020 ett positivt resultat på 84,5 mnkr. AB SigtunaHem 
har en fortsatt omfattande ny- och ombyggnadsproduktion. Marknadsläget kännetecknas av en stor 
efterfrågan på bostäder. Samtidigt har vakansgraden, beräknat på totalhyran, ökat med en procentenhet. 
Detta beror främst på det omfattande ombyggnadsprogrammet där hyresgäster kunnat erbjudas 
omflyttning inom beståndet. 
 

Sigtuna Vatten & Renhållning AB 
Sigtuna Vatten & Renhållning AB bildades 2014, och levererar dricksvatten samt ombesörjer 
avloppsomhändertagandet till alla invånare och kunder inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 
Bolaget ansvarar även för omhändertagande av invånarnas hushållsavfall. Styrelsen speglar den politiska 
sammansättningen i Sigtuna kommun. Samtliga ledamöter och suppleanter är valda av 
kommunfullmäktige. Sigtuna Vatten och Renhållning AB redovisade i bokslutet 2020 ett resultat på minus 
4,3 mnkr. Under året samt inför år 2021 noteras en fortsatt utbyggnad av vatten och avloppsanläggningar i 
området Sigtuna stadsängar. Vidare har en ny återvinningsstation anlagts och tagits i bruk. 
 

Energioperatörerena AB 
Bolaget skall anskaffa, administrera och leverera gatubelysning inom Sigtuna kommun samt bedriva 
därmed naturligt anknuten verksamhet i den utsträckning som är förenlig med kompetensreglerna i 
kommunallagen. Den verksamheten är dock avvecklad idag och bolaget är vilande. 
 

Tagun AB 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom Sigtuna kommun förvärva och förvalta fastigheter för att 
tillgodose den kommunala verksamhetens behov.  
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Bilaga 9. Sigtuna kommuns sociala kompass och Samhällsbyggnadslyftet 
 
Denna bilaga syftar till att slå fast slutsatserna av den djupare analysen av den Sociala kompassen samt 
beskriva de yttre ramarna för strategier och handlingsplaner.  
 
Sammanfattning 
Politiska beslut har skapat en av landets mest segregerade kommuner och en kraftigt minskad 
självförsörjningsgrad. 
Huvudorsaken till detta går att spåra i den fysiska planeringen och den tidigare förda bostadspolitiken. 
Reformer och åtgärder för att komma till rätta med segregationen måste i princip följa två huvudlinjer: 
Sociala åtgärder samt fysiska och bostadspolitiska åtgärder 
Merparten av åtgärderna för att komma till rätta med den stora problematiken har effekt först på lång sikt. 
Därför har en kraftfull omläggning av såväl bostadspolitiken som de sociala insatserna påbörjats. Hänsyn 
har härvidlag tagits till resultaten i ”Den sociala kompassen” vid framtagande av nya strategidokument.  
 
Den sociala kompassen 
Under 2019 fick konsultföretaget Statisticon i uppdrag att genomföra en genomgripande analys av Sigtuna 
kommun i syfte att i detalj kartlägga den segregation som bevisligen finns i kommunen. 
Kommunen delades upp i 32 olika områden där faktorer som ohälsa, arbetslöshet, födda utanför EU/EFTA, 
ekonomiskt bistånd, förvärvsarbete, ålder, medelinkomst samt utbildningsnivå analyserades per område. 
Analysen gav en väldigt tydlig bild av segregationen, en social kompass. 
I Statisticons uppdrag ingick att ta fram den sociala kompassen som underlag för fortsatt analys och 
strategi för den framtida samhällsbyggnaden. Den fortsatta processen innebär med andra ord att använda 
detta underlag för djupare analys och framtagande av strategier och handlingsplaner för såväl kort som 
lång sikt. 
 
Extern analys av den sociala kompassen 
Rapporten ”Den sociala kompassen” ger oss en översiktlig karta, men ingen djupare analys eller förslag på 
strategier och åtgärder.  
Under våren 2020 upphandlades därför konsultfirman Rud Pedersen (RP) i syfte att göra en extern och 
politiskt neutral analys av Statisticons rapport.  
Teamet från Rud Pedersen bestod bland annat av såväl socialdemokratiska som moderata före detta 
politiker och inkluderade även den tidigare finansministern Anders Borg. Som grund för sin rapport har Rud 
Pedersen inte bara använt ”Den sociala kompassen” utan även en lång rad andra relevanta dokument och 
statistiska data. 
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I analysen slås bland annat följande fast: 
• Sigtuna är en av de mest segregerade kommunerna i Sverige. 
• Det råder en kraftig socioekonomisk obalans i kommunen. Denna obalans har byggts in de senaste 15-

20 åren framför allt genom den bostadspolitik som bedrivits och det stora mottagandet av nyanlända. 
• En grundläggande orsak till segregationen är strukturell obalans mellan olika upplåtelseformer på 

bostadsmarknaden.  
• Den obalans som finns i kommunen går tydligt att spåra geografiskt. 
• Sigtuna kommun kan betraktas som ”tre kommuner i en”. 

o Storstadsnära pendlingskommun 
o Landsbygdskommun 
o Förortskommun  

• Kommunens förmåga att självfinansiera leveransen av välfärd till invånarna har försämrats de senaste 
10-15 åren och så gott som samtliga grannkommuner i länet har ett starkare skatteunderlag. Detta har 
gradvis ökat beroendet av statsbidrag, vilket skapat en sårbarhet för förändringar i 
utjämningssystemet. 

• Sigtuna har vuxit 20 procent snabbare än snittet i länet. 
• Inflyttningen från utlandet har varit dominerande de senaste 15 åren. Sedan 2014 har det inrikes 

flyttnettot varit negativt. Det vill säga fler inrikes födda har flyttat från, än till kommunen. 
• Resultatet av flyttnettot är att Sigtuna tillhör de fem kommuner i landet med högst andel utrikesfödda 

och denna andel har ökat kraftigt sedan 2008. 
• Det är sannolikt att den kraftiga invandringen till Sigtuna över tid har påverkat både den 

socioekonomiska och sociokulturella sammansättningen i kommunen på ett sätt som prövar samhällets 
institutioner. 

• Kommunens problem går inte att rätta till med en ”quick fix”. Det kommer krävas en långsiktig och 
uthållig reformagenda. 

 
Behov av åtgärder – kort sikt 
• Kommunens viktigaste styrdokument, Mål och budget, Plan för Bostadsbyggande samt Översiktsplan 

måste innefatta beslut om nödvändiga reformer för att motverka segregationen och den negativa 
skattekraften. 

• En plan för socioekonomiska insatser tas fram under första halvåret 2021. 

 
Behov av åtgärder – lång sikt  
• Insatser av såväl social som bostadspolitisk karaktär måste sättas in i redan segregerade områden. 

o Bostadspolitiska åtgärder: 
 Fler bostadsrätter och egna hem måste tillskapas. Primärt genom ombildande av 

hyresrätter, sekundärt genom varsam förtätning. 
o Sociala åtgärder: 

 Dessa måste ha stöd i vetenskapen eller vara relevanta exempel från andra kommuner 
med bevisad effekt. 

• För att förhindra att en redan hög grad av segregation ökar ytterligare behöver bostadspolitiken 
reformeras i grunden. 

• För att långsiktigt stärka den ekonomiska stabiliteten bör Sigtuna kommun vidta åtgärder som både 
lockar människor med hög skattekraft att stanna i kommunen och få fler att flytta hit. 
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• Centralt i föregående två punkter är att förändra obalansen i bostadsbeståndet så att andelen egna 
hem och bostadsrätter ökar i förhållande till andelen hyresrätter. 

o Detta bör ske genom att: 
 andelen hyresrätter i nuvarande planering minskas där så är möjligt. 
 andelen hyresrätter i framtida planering minimeras. I helt nya, större bostadsområden 

som till exempel Västra Rosersberg och Östra Märsta ska andelen hyresrätter inte 
överstiga 20 procent av flerbostadsbeståndet. 

 en betydande ökning av egna hem i form av villor och radhus planeras. Detta bör även 
innefatta tomter för självbyggnation. 
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