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Sammanfattning 
Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt samhälle, ett samhälle där vi kan lita på varandra. En 

viktig del i detta är att få en hög kvalité i välfärden som omfattar alla som är i behov av den. 

För att få det behöver det satsas. För att vi ska kunna göra det måste resurser omfördelas, från 

dem med väldigt goda resurser till dem med mindre, från män till kvinnor, mellan dem med 

arbete till dem arbetslösa och sjuka. 

Med bättre välfärd får fler möjligheten att få den utbildning och arbete man önskar. 

Satsningarna innebär också fler jobb i skolan, vården och omsorgen. Är det fler som delar 

arbetsbördan är det också mindre risk för stress och arbetsbelastning. Personal som är 

välutbildade för att bättre upptäcka det behov som behövs och göra rätt prioriteringar. 

Dessutom när vi har en ordentlig välfärd, där barnen får möjligheten att gå i förskolan och 

äldre får tillräckligt med hjälp, minskar också behovet av obetalt omsorgsarbete av anhöriga. 

Speciellt arbetande kvinnor skulle hjälpas där man inte behöver gå ner i betalt arbete för att ta 

hand om en anhörig. 

Med bättre kvalité i skolan ökar också kunskaperna. Med fler lärare som också får göra det de 

är anställda för att göra, undervisa. En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika 

bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också 

sammanhållningen. 

Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att 

skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om 

samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt 

demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. 

Vi måste skapa rätt förutsättningar för framtiden, vi kan inte skjuta upp det till nästa 

generationer. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt är ett måste. För att få social hållbarhet behöver vi minska klyftorna i samhället. 

Alla ska kunna ha samma möjlighet att leva ett välbefinnande liv. 

Vi måste bygga bort bostadsbristen, men det måste vara bostäder som är möjliga att bo i. 

Dagens nyproduktion är alldeles för dyr. Unga människor måste kunna flytta hemifrån och få 

starta sina vuxenliv. Dessutom behöver vi vårat bestånd som redan existerar rustas upp och 

energieffektiviseras utan att hyrorna blir för höga. Bostäder behövs också till äldre som då är 

anpassade, dessa behöver också byggas med en rimlig hyra. 

En bättre kollektivtrafik är ett måste i Sigtuna kommun. Att det blir en ny station i Märsta var 

något som har behövts sedan länge. Bussförbindelserna mellan Sigtuna och Märsta och vidare 

söderut är också viktigt. Att fler använder kollektivtrafiken underlättar för alla, men 

framförallt miljön. 

 

Vänsterpartiet Sigtuna kommun vill 

• att ingen aktieutdelning ska tas från SigtunaHem. Pengarna ska stanna i företaget. 

• att ge SigtunaHem i anvisning att i större utsträckning bygga billigare hyresrätter. 

• att inte ge SigtunaHem i anvisning om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. 
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• att kommunen inte godtyckligt minskar tjänstgöringsgraden, så kallad hyvling, av 

kommunens arbetare. 

• att ingen kommunal verksamhet ska privatiseras och att undersöka verksamheter som 

kan återkommunaliseras. 

• att alla ska ha rätten till 30 timmars förskola per vecka. 

• att det ska finnas en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieelever. 

• att kommunen ska kämpa för ännu bättre kollektivtrafik från SL. 

• att kommunen tillsammans med Landstinget placerar ut konstverk på kommunens 

pendeltågsstationer. 

• att det ska finnas en konsthall i Märsta. 

• att det ska vara fritt inträde på Sigtuna museum året runt för alla. 

• att kommunen implementerar en social investeringsfond med syfte att motverka 

utanförskap och social utsatthet. 

• att kommunen bara tar beslut efter att man har gjort konsekvensanalyser för eventuella 

klimat- och/eller miljöpåverkan. 

• att kommunen inleder ett systematiskt arbete för att minska mängden animaliska 

livsmedel i kommunala verksamheter med sikte på en halvering till 2030. 

• att kommunen ska bekosta arbets- och skyddskläder för förskole- och fritidspersonal, 

för att senare undersöka möjligheten att utöka detta till annan kommunal personal. 

• att kommunen inte ska genomföra några generella effektiviseringar som leder till 

nedskärningar i verksamheter. 
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Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik 
Vi måste skapa rätt förutsättningar för framtiden, vi kan inte skjuta upp det till nästkommande 

generationer. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt är ett måste. För att få social hållbarhet behöver vi minska klyftorna i samhället. 

Alla ska kunna ha samma möjlighet att leva ett välbefinnande liv. 

Den miljömässiga hållbarheten får vi genom att ställa om vårt sätt att producera och 

konsumera. Utsläppen av växthusgaser måste minimeras. Men även den biologiska 

mångfalden måste vi slå vakt om, se till att utsläpp av gifter och gödningsmedel i miljön 

minskar. Vår välfärd är helt beroende av tjänster från naturen i form av mat, råvaror och rent 

vatten. Naturresurserna måste därför brukas så att ekosystemen inte försvagas. 

Dagens liberala marknadsmodell är oförmögen att hantera vår tids miljöhot. En stabil 

kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll är viktigt, där vi tar hand om 

våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser. Rättvisa och miljö 

hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också vara de som får göra de 

största förändringarna i konsumtion och livsstil. 

Vi kan konstatera att när det gäller ett långsiktigt hållbart samhälle är vänsterpolitiken 

lösningen, medan högerpolitiken är en del av problemet. Endast genom minskade klyftor 

mellan fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt samhälle. 

 

Nolltolerans mot diskriminering och rasism 
I Vänsterpartiets Sverige ska alla ges lika möjligheter att vara en del av samhället och ha lika 

goda förutsättningar att ta del av rätten till bostad, utbildning och arbete. 

Klyftorna som finns i Sigtuna kommun, både de ekonomiska och sociala, är stora och ska 

minskas. Då etniska uppdelningar sammanfaller med den sociala bidrar det till uppfattningen 

att vi har ”integrationsproblem”. Istället för att diskutera de kraftigt ökade klassklyftorna vill 

andra diskutera och ifrågasätta grundläggande mänskliga rättigheter såsom rätten till asyl eller 

religionsfrihet. Då får viktiga samhällsfrågor orimligt lite utrymme i debatten och det spär på 

främlingsfientligheten och rasismen. 

Vänsterpartiet kommer att ta kampen mot rasismen var den än visar sig och oavsett i vilken 

form den uppträder. Vi kompromissar inte om demokrati och mänskliga rättigheter. 

 

Stärk kvinnors ställning 
Något som står Vänsterpartiet närmast hjärtat är att vi är feminister och står upp för ett jämlikt 

samhälle. Detta är otroligt viktigt och vi ska låta alla komma till tals och uppmuntra kvinnor 

när det behövs. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till 

att vi ska uppnå jämställdhet. Det kommer inte av sig självt så det behövs politisk vilja. En 

förändring är fullt nödvändig och möjlig. 

Idag jobbar många kvinnor deltid mot sin vilja, har en otryggare anställning och lägre lön än 

män. Sigtuna kommun ska vi vara ett föredöme i sin roll som arbetsgivare. Kommunen ska 

betala ut rimliga löner och erbjuda goda arbetsvillkor i kvinnodominerade yrken. 
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Genusperspektivet ska genomsyra all kommunal verksamhet, från utbildning och 

fritidsverksamhet till samhällsplanering och bostadsbyggande. Förskolan och skolan har en 

särskilt viktig roll i att upptäcka och bryta ojämlika könsmönster. 

 

Sigtuna kommun som arbetsgivare 
Kommunens personal är en otroligt viktig tillgång för kommunen. Det ska vara en bra 

arbetsplats där man trivs att arbeta. Kommunen ska vara en förebild vad gäller 

anställningsvillkor, arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Det leder också till en förbättrad 

kvalité i kommunens verksamheter. Alla som arbetar i kommunen ska på sikt få sina arbets- 

och skyddskläder kostnadsfritt från kommunen. I ett första skede ska detta ske för förskole- 

och fritidspersonal. 

Alla som vill jobba heltid ska ha den möjligheten, det är viktigt för jämställdheten. Men man 

ska även ha en arbetssituation som är möjlig att arbeta heltid med fram till pensionen. 

Kommunen ska så långt som möjligt undvika att använda bemanningsföretag. 

Som arbetsgivare ska Sigtuna kommun se positivt på fackligt arbete och uppmuntra de 

anställda att organisera sig. De fackliga organisationerna ska ges goda möjligheter att verka 

för sina medlemmars intressen. 

 

För- och grundskolan 
Förskolan är en viktig pedagogisk verksamhet som alla barn ska ha rätt till. Den ska vara 

tillgänglig och likvärdig för alla. Att en god förskola som finns tillgänglig och är flexibel till 

när folk jobbar är en viktig feministisk fråga. Alla ska även ha rätten till 30 timmars förskola. 

Det ska vara rimliga barngrupper där man ska ha skolverkets riktmärken som mål, både för att 

personalen och barnen själva ska må bra. Miljön ska vara trygg och det ska vara möjligt att 

bedriva en bra pedagogisk verksamhet där alla barnen syns. 

Grundskolan ska vara likvärdig där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning. 

Eleverna måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Vänsterpartiet anser 

att aktiebolag, där deras högsta prioritet är att få så hög avkastning som möjligt, inte kan ge 

detta. Skolan som ligger närmast ska ha samma goda förutsättningar som vilken annan skola. 

En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts 

förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen. 

Alla som jobbar inom skolan och eleverna ska ha en bra arbetsmiljö där alla kan få ut sitt 

bästa. Lärarnas arbetsvillkor måste också vara bra. De får inte ha för mycket att göra, det 

måste finnas tillräckligt många lärare. 

Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju mer hon förstår, desto 

större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Möjligheterna att påverka sitt eget liv och 

samhället blir större. Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle 

handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet - det handlar också om allas rätt till bildning. 
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Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Alla unga ska få en fullständig gymnasieutbildning. Det är en viktig rättighet som är 

nödvändig för individens rätt till kunskap och samhällets utveckling. 

Även här ser Vänsterpartiet att man ska kunna lita på att utbildningen från en gymnasieskola 

är bra och går att lita på. Att utbildningen finns kvar under hela studietiden. Detta ser vi inte 

att ett aktiebolag kan göra. 

Det är viktigt att alla utbildningar inom gymnasiet är relevanta och ger tillräckligt hög 

utbildning. Att utbildningarna är meningsfulla. Alla program ska även kunna ge 

högskolebehörighet. Möjligheten att läsa vidare på högre utbildning ska finnas för alla och 

under hela livet. 

Yrkesprogrammen är viktiga och ska ha en hög kvalitet. Lärarna ska vara kvalificerade och 

kraven på praktikplatserna måste vara höga. Kvalificerade yrkesarbetare är det stor brist på 

idag. 

 

Äldreomsorgen 
Vår personal ska vara tillräckligt många så att de kan tillbringa så mycket av deras tid med de 

äldre och göra deras livssituation bättre. Personalen ska gemensamt kunna utveckla 

verksamheten med fokus med dem äldre. Det är också viktigt att personalen har relevant 

utbildning för sina arbetsuppgifter. 

Aktiebolag, som har högsta prioritet att ha så hög avkastning som möjligt för att kunna ge 

vinster till aktieägarna, ser vi som dåliga utförare. Kvaliteten på omsorgen måste vara den 

absoluta högsta prioriteteten. 

Äldre som vill och behöver komma in på boende ska få möjligheten till det. Även de äldre 

som vill bo kvar hemma ska få ha den möjligheten med hemtjänst med tillräckligt höga 

resurser. 

Idag utförs en allt större del av omsorgen av anhöriga, som blir tvungna att ta ansvar när det 

offentliga drar ner. Detta är oacceptabelt om de anhöriga inte vill det. De äldre är vårt 

gemensamma ansvar. 

 

Kultur och fritid 
Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att 

skratta, gråta och tänka efter. Det gör människor mer medvetna om sig själva och om 

samhället. Därför är det viktigt att låta konsten verka fritt. Kultur är något väldigt 

demokratiskt och ska uppmuntras. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. 

Sigtuna kommun flödar av kultur. Vi måste ta tillvara på allt som har varit här och allt som är 

här. Allt från stenåldern fram till idag tillsammans med Arlanda. Det ska även finns 

tillgängligt för allmänheten. Kultur är något som vi alla äger tillsammans. 
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Våra bibliotek är viktiga kunskapskällor för våra medborgare samt att få våra barn och 

ungdomar att läsa och uppmuntra fantasin. Därför är det viktigt att det fortsätter att prioriteras 

och att vi har flera bibliotek över hela kommunen. 

För idrotten är det viktigt att det finns god tillgång till ett brett utbud av anläggningar att utöva 

idrott på/i. Oavsett om idrotten är dominerade av flickor eller pojkar ska man ha samma 

tillgång och möjligheter. Det viktiga är att ha en god bredd- och ungdomsidrott. 

Till vanliga människor ska det också finnas möjlighet att vara fysiskt aktiva. Det ska finnas 

platser och möjlighet till lek, fysisk rörelse och spontanidrott för alla medborgare oavsett 

ålder. Vi ska uppmuntra till fysisk aktivitet, det tillsammans med god tillgänglighet leder till 

att vi får en friskare befolkning. 

 

Bostäder 
Vi måste bygga bort bostadsbristen, men det måste vara bostäder som är möjliga att bo i. 

Dagens nyproduktion är alldeles för dyr. Unga människor måste kunna flytta hemifrån och få 

starta sina vuxenliv. Dessutom behöver vi vårat bestånd som redan existerar rustas upp och 

energieffektiviseras utan att hyrorna blir för höga. 

Bostäder behövs också till äldre som då är anpassade, dessa behöver också byggas med en 

rimlig hyra. Det ska vara en blandning av olika upplåtelseformer men det som efterfrågas 

mest nu är hyresrätter till rimliga hyror. Att ha en egen bostad, som man trivs i och kan betala 

för sig, är en mänsklig rättighet. 

SigtunaHem är otroligt viktigt för bostadsmarknaden i Sigtuna kommun. Främst gällande 

hyresrätter. Vi ska inte dränera SigtunaHem på pengar och om något ska ombildas från 

hyresrätter till bostadsrätter ska det ske till marknadspris. 

 

Kommunikationer och infrastruktur 
För att vi ska ha en möjlighet att få ha kvar denna planet som liknar den vi har nu behöver vi 

utnyttja och bygga ut kollektivtrafiken så mycket som möjligt. I Stockholms län har vi 

underlaget för att ha en kollektivtrafik i världsklass där alla ska ha möjligheten att ta sig från 

var som helst till var som helst inom rimlig tid. Men ute i Sigtuna kommun behöver man satsa 

på mer kollektivtrafik. Framförallt på Märsta station och kommunikationen på 236:an mellan 

Sigtuna och Märsta. 

Märsta station finns en avsiktsförklaring att man ska börja bygga på 2020, detta är otroligt 

viktigt att planerna uppfylls. Märsta station är totalt feldimensionerad som det ser ut idag. 


