
 
 
Parti- och valprogram 

Detta är huvudfrågorna som Samling för Sigtuna går till val på den 11 september 2022. 

DIN ÅSIKT BLIR LOKAL DEMOKRATI 
Din åsikt är vårt viktigaste verktyg i det politiska arbetet. Tänk på att den kortaste vägen mellan Dig och 
kommunfullmäktige går genom Ditt lokalparti. Gör Din röst hörd. 

SIGTUNA STAD – ETT RIKSINTRESSE 
Bevara och utveckla – Sigtuna är Sveriges äldsta stad och dess unika miljö lockar både besökare och människor 
som vill bosätta sig här. 
Det är av yttersta vikt att bevara stadens kulturhistoriska arv och det är också viktigt att utveckla staden så att 
all samhällsservice finns lätt tillgänglig för Sigtunaborna, utan att det kulturhistoriska arvet skadas. 
Vårt kulturarv ska vara en katalysator för att utveckla staden och besöksnäringen. SfS verkar för att endast 
försiktig byggnation kan tillåtas i centrala staden och hanteras med kulturhistorisk expertkunskap så att den 
känsliga miljön respekteras.  
Det behövs kunskap och resurser att vårda den befintliga byggnationen i centrala staden. 
SfS bevakar därför alla frågor som rör stadsbyggnad och kulturhistoria i de nämnder och styrelser där vi är 
representerade. 
Kulturmiljö – ’Bevarande och utvecklingsplan för Sigtuna stad’ är ett styrdokument från 1986 som ambitiöst 
dokumenterar den kulturhistoriska miljön i Sigtuna. Planen har uppdaterats och en ny version presenterades 
2019 där SfS har varit pådrivande i det viktiga arbetet. SfS bevakar att planen även efterlevs. 
Tunga transporter på Stora Gatan – Sedan försommaren 2013 har tunga varutransporter på  
Stora Gatan mellan Busstorget och Lilla Torget begränsats till vardagar klockan 06 - 11, detta som ett resultat 
av ett skriftligt förslag som SfS lagt fram i kommunfullmäktige. 
Begränsningarna är inte tillräckliga utan trafiksituationen på Stora Gatan fortsätter att förvärras. Sättningar i 
marken har påverkat dagvattensystemet med negativa konsekvenser för flera fastigheter.  
Begränsningar har införts och kommer att skärpas. SfS verkar för att detta verkligen genomförs. 
Varudistributionen på Stora Gatan behöver utföras med hållbara metoder och frågan ska lösas i samråd med 
de företagare som berörs. 
Uppsnyggning av Stora Gatan och gränderna – Många anser att Sveriges äldsta stad, med huvudgata som 
fortfarande har kvar sin ursprungliga sträckning sedan 1000 år, förtjänar bättre. Vägbeläggning på Stora Gatan 
och i många gränder är i dåligt skick och behöver en ordentlig uppsnyggning. Även belysningen behöver ses 
över. En förstudie är genomförd och SfS verkar för att den genomförs. 
P-platser och trafik i centrala Sigtuna – Trafiksituationen i Sigtuna stad fungerar inte tillfredsställande. Den 
kulturhistoriska bebyggelsen i centrala staden utgör en begränsning för hur många bilar som kan parkeras. En 
grundlig översyn av p-platser samt analys och åtgärder för parkering och trafikföring i centrala Sigtuna stad 
måste genomföras. 
Gatubelysning vid framför allt övergångsställen behöver förbättras. 
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Bostadsbyggande - Sigtuna skall vara en bostadsort man väljer för att det erbjuds bra bostäder som efterfrågas 
för sina goda kvalitéer. 
Sigtuna stadsängar skapades med en visionsstyrd medborgarprocess som ska utgöra norm för demokratiskt 
byggande i framtiden. 
Stadsdelen fortsätter att växa med en blandning av bostäder och verksamheter. Fortsatt expansion i skogsnära 
områden måste ta hänsyn till behovet av orörd skogsmiljö. 
Brandskydd – Det finns ett behov att utveckla brandskyddet i äldre och känsliga trähusområden. Sofistikerade 
brandvarningssystem finns installerade i känsliga miljöer runt om i Norden. Brandskydd är inte en kommunal 
fråga men SfS verkar för att frågan diskuteras med ansvariga myndigheter. 
Utveckling av Hamnplan – Den gamla varvstomten vid hamnen har länge varit i behov av en uppsnyggning. När 
varvet avvecklades och promenaddäcket byggdes åtgärdades inte dagvattenhantering och stabilitet i 
jordlagret. Det arbetet är nu under slutförande och planerna på en publik byggnad kommer att analyseras igen 
baserat på det rådslag som genomförts med Sigtunaborna. 
Ställplatser för husbilar efterfrågas i allt större omfattning och i den nya utformningen av hamnplanen ryms 
inte husbilar. En ny lösning studeras vid Garnsviken. 

KULTUR OCH FRITID 
Under innevarande mandatperiod har SfS innehaft ordförandeposten i Kultur- och fritidsnämnden.  
Viktiga satsningar har gjorts och verksamheter byggts ut. Fokus är inte bara Sigtuna stad utan också Valsta där 
insatser görs för att förbättra integration och trygghet. 
Sigtuna museum & Art – Sigtuna museum har renoverats och basutställningen byggs på kontinuerligt. Museet 
ska fortsätta att utvecklas till ett modernt museum med nationell och internationell dragningskraft med 
utgångspunkt att tillvarata och visa stadens kulturhistoriska och arkeologiska arv.  
Det finns ett konkret förslag till utbyggnad att göra ”en levande utgrävning” under tak och vägg inne på 
museets gård. Vi undersöker hur en utbyggnad skulle kunna finasieras. 
Konstutställningar – Sigtuna Museum & Art ska utveckla nya vägar och samarbeten för konstutställningar i 
kommunen. Lokala förmågor ska lyftas fram och stödjas.  
Den pedagogiska verksamheten för barn-och ungdomar ska fortsatt erbjudas i Sigtuna och Märsta. 
ValstaKonst – Våren 2019 startade museet en konstverksamhet i den nedlagda simhallen i Valsta. Byggnaden 
hade stått tom och övergiven i flera år och i avvaktan på att rivas eller användas till något annat används 
lokalerna till utställningar och pedagogisk konstverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten har 
snabbt blivit omtalad inte bara i länet utan i hela landet. De erfarenheter vi gör här tar vi med till det Kultur- 
och aktivitetshus som vi har påbörjat planering för. 
Fritidsbanken – Är ett koncept där oanvänd sport- och fritidsutrustning lämnas in, genomgås och lånas ut 
gratis. Verksamheten har sin bas i lokaler vid Sätuna torg men har en uppsökande verksamhet i hela 
kommunen till skolor, föreningar och evenemang som snabbt blivit mycket uppskattad. Verksamheten är  
ett 2-årigt försök som vi vill permanenta och bygga ut och går hand i hand med Brobygget. 
Brobygget – Är en föreningsledd verksamhet som erbjuder meningsfull fritid på helger och skollov för våra 
barn och ungdomar. Kommunen stödjer med bidrag och administrativ hjälp. Basen är Vikingahallen och vi vill 
utöka verksamheten i alla kommundelar. Under skolloven erbjuds verksamhet på andra platser och vi arbetar 
för att Brobygget etableras permanent i Sigtuna stad. 
Valsta torg – Här har kommunledningen anlagt en konstfrusen isyta som på sommarhalvåret är en 
aktivitetsyta. Brobygget och Fritidsbanken finns ofta på plats och skridskoklubben erbjuder lektioner vintertid. 
Vi vill förstärka och utveckla verksamheten. 
Kyrkoruinerna – S:t Olof och S:t Per kyrkoruiner har restaurerats och S:t Lars har påbörjats i år. I anslutning till 
S:t Pers kyrkoruin vill vi uppföra en permanent scen för konserter, teater, dans och liknande evenemang. 
Samtal pågår med Sigtuna församling som är fastighetsägare hur det ska kunna förverkligas. 
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Bibliotek – Kommunens bibliotek har, förutom att främja läslust, ett viktigt demokratiuppdrag att arbeta med 
integration av socioekonomiskt svaga grupper och nyanlända. 
Verksamheten på samtliga bibliotek i kommunen har tillförts ökade resurser för att förbättra öppettider och 
bemanning. 
Biblioteket i Valsta centrum har under många år haft mycket låg frekvens med utlån och hösten 2021 gjordes 
biblioteket om till en mötesplats med biblioteksservice. Mötesplatsen erbjuder sagostunder, språkcafé, 
uppträdanden och utställningar samtidigt som böcker kan beställas, hämtas ut och lämnas tillbaka. Här ryms 
också kontaktcenter och kompetenscenter. 
Verksamheten ska fortsätta, och gärna utökas, i avvaktan på att ett Kultur- och aktivitetscentrum uppförs i 
anslutning till centrumbyggnaden. 
Kulturskolan – Under mandatperioden har Kulturskolan flyttat sin organisation till Kultur- och fritidsnämnden. 
Det finns en rad positiva synergieffekter kopplat till flytten och ett exempel är Mötesplatsen i Valsta centrum 
som regelbundet för besök av Kulturskolan med ”prova-på” aktiviteter och uppträdanden. 
Under mandatperioden har vi introducerat en Kulturcheck som möjliggör för privata utförare att erbjuda 
kurser som inte finns i Kulturskolans ordinarie katalog och på andra platser är i Märsta centrum.  
Vi vill utöka verksamheten med kulturcheck och bredda utbudet ytterligare.   
Fritidscenter – Det finns behov av en strategisk placerad fritidsgård i Sigtuna stad med öppettider som svarar 
mot ungdomarnas behov och önskemål. Sigtuna stadsängar fortsätter att växa och det finns i dagsläget ingen 
publik mötesplats vare sig för barn och ungdomar eller vuxna. Vi vill genomföra en snabb utredning som 
kartlägger behov och ser vilka möjligheter som finns. 

MAJORITETSKOALITIONEN 
Samling för Sigtuna har under mandatperioden samarbetat med M, L, KD och C i en koalition som styrt 
kommunen. Samarbetet har präglats av öppenhet och mycket gott förtroende.  Borta är vänskapskorruption 
och svågerpolitik. 
Vi har skapat ordning och reda i ekonomin, förbättrat skolresultaten, lagt stor fokus på ökad trivsel på gator 
och torg och lagt ca 45 miljoner kronor per år på ökat trygghetsarbete. 
Kärnverksamheterna har prioriterats så att kommunen kan leverera hög kvalitet och tillgänglighet. 
Vi vill fortsätta förbättringsarbetet och tillsammans med våra samarbetspartier i koalitionen ta ansvar för en 
bättre kommun. 
En röst på Samling för Sigtuna är en röst för en borgerlig kommunledning, för oss med fokus på Sigtuna stad. 

EKONOMI 
En kommunal ekonomi i balans – En stabil ekonomi är basen för att kunna leverera välfärdstjänster. Det går 
före allt annat. När vi tog över kommunledningen ”ärvde” vi en ekonomi som var i mycket dåligt skick där 
engångsintäkter i form av exploateringsvinster under de senaste 15 åren regelmässigt användes för att täcka 
underskott av driften i kommunen. 
SfS har tillsammans med den styrande koalitionen lagt budget som för första gången på 15 år inte räknar in 
exploateringsvinster. Fortsatt budgetdisciplin är av största vikt. 

TRYGGHET 
Ökade spänningar i samhället har lett till ökad kriminalitet. Rån, överfall och våld är tyvärr vanliga inslag i 
vardagen.  
Ett trygghetscenter i Märsta centrum öppnade för fyra år sedan där representanter för blåljusverksamheter, 
fältsekreterare och annan personal från kommunens förvaltningar finns tillgängliga för att invånarna snabbt 
ska kunna få hjälp.  
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Ordningsvakter med polismans befogenhet anlitas av kommunen och finns på plats i Valsta centrum och 
centralt i Märsta och vid behov i Sigtuna stad.  
Valsta har under 2021 pekats ut av polisen som ett riskområde, något som ger ökade polisiära resurser.  
Vi har i kommunledningen startat ett långsiktigt arbete för att främja trygghet och integrationen med namnet 
Samhällsbyggnadslyftet. Det handlar dels om den fysiska miljön, att bygga bort otrygga platser, bra belysning 
och när nya bostäder ska byggas blanda upplåtelseformer. Dels handlar det om sociala insatser där det pågår 
en rad aktiviteter.  
Mycket handlar om att skapa närvaro och återta offentliga platser som i dag undviks på grund av upplevd 
och/eller faktisk otrygghet. Att erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter spelar stor roll och Brobyggets verksamhet 
är viktig för att erbjuda barn och ungdomar meningsfulla alternativ. 

SKOLFRÅGOR 

Förskola - Alla barn har rätt till en förskola av hög kvalitet med mycket höga krav på personalens pedagogiska 
kompetens och en lärande miljö. 
Skola - Fokus på lugn och ordning i skolan, det är ur en god arbetsmiljö skolresultaten kommer.  
Kommunen har duktiga pedagoger men de måste kunna verka i en miljö som fungerar. 
Höga krav ska ställas när det gäller resultat med tydlig och frekvent uppföljning av åtgärder. 
Särskilt stöd ska ges till de som behöver men aldrig på bekostnad av övriga elever. 
Valfrihet – Inom både förskola och skola främjar vi möjligheten att välja skola/förskola. 

För kommunens kärnverksamheter skola, vård, omsorg har vi en samsyn med våra koalitionspartier. 

ÄLDREFRÅGOR 
Äldreboenden centralt i staden – Det är inte rimligt och värdigt att äldre Sigtunabor med behov av omsorg ska 
behöva flytta till andra kommuner. Inte minst för anhöriga som tvingas resa lång väg för att besöka sina 
anhöriga. Omsorgsboende med så många platser som svarar mot stadens behov ska finnas i staden och det 
ska finnas möjlighet att välja boende. 
Hemtjänst – Sedan två år har hemtjänsten privatiserats. Bakgrunden är att den kommunala hemtjänsten år 
efter år hamnat längst ner i de undersökningar om nöjdhet som publicerades och var i starkt behov av 
förändring och utveckling. 
Det nya upplägget lanserades när pandemin grasserade som värst och har dragits med problem men ett 
målmedvetet förbättringsarbete börjar nu ge resultat med ökad nöjdhet av kunderna. En ny upphandling 
pågår med mål att fler utförare ska kunna erbjuda högre grad av valfrihet.  

För kommunens kärnverksamheter skola, vård, omsorg har vi en samsyn med våra koalitionspartier. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Inom Sigtuna stad –Busstrafiken fungerar inte bra med stora ledbussar på trånga gator. Inom staden skulle 
man kunna etablera ett antal ringlinjer med mindre fordon och tätare turer. Byte till matarbussar f.v.b. mot 
Märsta vid strategiska bytespunkter, till exempel busstationen, Pilsborondellen och Til, kan då kopplas till 
önskemålet på fler direktlinjer.  
Till och från Sigtuna stad - Kollektivtrafiken till och från Sigtuna måste fungera bättre och vara synkad med 
tågtrafiken (även SJ-tågen/Uppsalapendeln). I dag tar många bilen eftersom bussarna ofta åker samtidigt som 
tågen anländer.  
Det behövs fler direktförbindelser från Sigtuna till Märsta/Arlanda och på sikt kanske spårbunden förbindelse. 
Märsta station – Trafikverkets planer på att bygga en helt ny järnvägsstation i Märsta stoppades av regeringen 
(S + MP) igen i våras när den nationella planen presenterades. SfS arbetar tillsammans med koalitionen för att 
planerna ändå ska kunna genomföras. 
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LANDSBYGD 
Gång- och cykelväg norrut mot Eriksund – Väg 263 mellan Sigtuna och Eriksund är smal och i stort sett utan 
vägren. Vägräcken gör att fotgängare och cyklister tvingas ut i körbanan, något som är mycket riskabelt. 
Vägen ägs av staten och Trafikverket är väghållare. Byggnation och inflyttning på ”Sigtunahalvön” är i sig 
positivt men bidrar till att situationen förvärras utefter vägen.  
Hållbara transporter med cykel i fokus gör att det måste finnas cykelvägar särskilt nu när antalet elcyklar gör 
att fler cykelpendlar. I dag går det att cykla säkert från Märsta, via Rosersberg till Upplands Väsby. 
Från Sigtuna stad och norrut är det förenat med livsfara för cyklister och fotgängare att använda 263:an. 
Under mandatperioden har vi arbetat med frågan men intresset från Trafikverket har varit minimalt. Ett 
argument som Trafikverket använder är att Sigtuna kommun inte tydligt pekat ut sina intentioner med 
byggnation i denna kommundel i Översiktsplanen. I den nya översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige 
i maj 2022 har SfS aktivt arbetat för att tydliggöra behovet av gång- och cykelvägar och säkra busshållplatser. 
En ny gång- och cykelväg från Sigtuna stadsängar till Venngarn planeras till hösten 2022.  
SfS driver på för att gc-vägen förlängs från slottet ner mot väg 263 och dras parallellt med den nya infarten till 
Murarbo. Därifrån bör gc-vägen kunna förlängas upp till Sjöängen och busshållplatsen vid Österby by. 
En ny busshållplats vid Granby är planerad att anläggas under hösten/vintern 2022/23.  
Bygget av ny bro vid Eriksund genererar mycket tung trafik och hastigheterna är höga. 
Det återstår en hel del arbete för att förbättra trafiksituationen och vi prioriterar frågan. 
Vi behöver därför ditt stöd att driva frågan mot Trafikverket och få likartad säkerhet som i övriga 
kommundelar. 
Levande landsbygd – En stor del av Sigtuna kommun består av landsbygd. Offentlig service och infrastruktur 
behöver fungera bra även utanför tätorterna. Förutsättningarna för att bedriva verksamhet på landsbygden är 
avgörande för att landsbygden verkligen kan leva. 
Alla kommundelar måste få tillgång till bredbandsanslutning via fiber.  
En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2022 och förstärker fokus på en levande landsbygd. 

NÄRINGSLIV  
Sigtuna kommun växer och det behövs stora investeringar i förskolor, skolor, äldreomsorg och infrastruktur. 
Därför behövs stabila skatteintäkter och det får vi genom att invånarna försörjer sig själva genom lönearbete. 
Att främja och skapa bästa möjliga förutsättningar åt företagande är därför avgörande för att vi ska lyckas. 
Besöksverksamheten är en ryggrad för näringsidkarna i Sigtuna stad och vi verkar för att utveckla 
förutsättningarna bland annat genom att lyfta fram Sigtunas kulturhistoria som motor. 

MILJÖ 
Ett uthålligt Sigtuna – Sigtuna kommun ska arbeta med effektivt resursutnyttjande och kretsloppstänkande ska 
prägla kommunens verksamheter. 
En ekologisk hållbarhet lägger grunden för kommunens utveckling och naturens och kommuninvånarnas 
välbefinnande. 
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