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Sigtuna har en enorm potential 
att bli en av de mest attraktiva kom-

munerna i landet att bo, leva och verka i och 
där alla invånare ska kunna känna stolthet över 

att bo. Vi är på god väg mot det långsiktiga målet 
där Sigtuna kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa 

kommuner inom samtliga våra verksamheter. 

Alliansgruppen i Sigtuna kommun 

Olov Holst (M) 
Gill Brodin (C) 

Pernilla Bergqvist (L) 
Karsten Bjärbo (KD) 
Lars Björling (SfS) 
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Vad gör Sigtuna kommun med skatte-
pengarna? 
Under 2020 kommer Sigtuna kommun att få omkring 2,78 miljarder kronor 
i skatteintäkter och statsbidrag. Kommunfullmäktige, där invånarna represen-
teras av framröstade politiker, har beslutat vad pengarna ska användas till. 

I mål och budget för 2020-2022 finns beskrivet vad som slagits fast kring hur peng-
arna ska användas - och varför. Prioriteringen ligger på kärnverksamheterna, såsom 
skola vård och omsorg tillsammans med ökad trygghet och miljö. 

Med det arbete och de satsningar som nu görs, är visionen att vi 2030 kommer att 
kunna slå fast att: 

• Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva och 
verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. 

• Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. 
• Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärds-

tjänster är en av de bästa i landet. 
• Hos oss kommer invånaren först, alltid. 
• En bra kommun genom hela livet. 
• Vi har nära till allt, kommunen ligger strategiskt placerad i en av Sveriges su-

perregioner, mitt emellan Stockholm och Uppsala. Vi är en internationell mö-
tesplats med närhet till resten av världen. 

• Vi skapar förutsättningar för tillväxt 
• Här är det möjligt för människor och företag att växa och utvecklas. 
• Tillsammans bygger vi framtidens innovativa och hållbara samhälle. 
• Sigtuna kommun nu är en serviceorganisation 

I det här häftet hittar du en kortversion av mål och budget. Den kompletta versionen 
hittar du på sigtuna.se/malochbudget. 
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Sigtuna kommuns vision 2030 
Sigtuna kommun är den mest attraktiva kommunen i landet att bo, leva 
och verka i. Här är invånarna trygga och känner stolthet för kommunen. 

Vi levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet 
Här får invånarna maximal nytta för sina skattepengar, leveransen av välfärdstjänster 
är en av de bästa i landet. Hos oss kommer invånaren först, alltid. En bra kommun 
genom hela livet. 

Vi har nära till allt 
Kommunen ligger strategiskt placerad i en av Sveriges superregioner, mitt emellan 
Stockholm och Uppsala. Vi är en internationell mötesplats med närhet till resten 
av världen. 

Vi skapar förutsättningar för tillväxt 
Här är det möjligt för människor och företag att växa och utvecklas. Tillsammans 
bygger vi framtidens innovativa och hållbara samhälle. 

Foto: Rosie Alm 

4 



 
 
 

 

    
   

    
   

Efter de här principerna ska Sigtuna 
kommun arbeta 
För att nå våra mål på bästa sätt, har Sigtuna kommun tagit fram fyra 
principer som beskriver hur vi arbetar och hur vi utvecklar vårt arbetssätt, 
hur vi hanterar utmaningar och hur vi organiserar vårt arbete. De ger oss 
också vägledning vid beslut. Vi ska gå från att vara en förvaltningsorga-
nisation till att vara en serviceorganisation. 

SERVICE OCH VALFRIHET 

Vi ska alltid arbeta för att bli mer effektiva och ge bästa tänkbara service till 
våra invånare. I Sigtuna kommun ska invånarna ha möjlighet att även välja 
fristående alternativ för kommunalt finansierade tjänster. För att kommu-
nens invånare ska kunna välja det alternativ som passar dem bäst, ska det 
finnas öppna och lättillgängliga kvalitetsredovisningar. 

INVÅNARENGAGEMANG 

Våra kommuninvånare ska känna att de medverkat till de beslut som tas. 
Det sker framförallt genom valen vart fjärde år, men även mellan valen ska 
kommunen arbeta aktivt för detta. Invånarna ska känna att de har del i sam-
hällsutvecklingen och i utvecklingen av kommunens service. Medskapande 
invånare bidrar till att utveckla kommunens serviceutbud. Synpunkter från 
invånare och andra aktörer i kommunen ska hanteras snabbt och transpa-
rent. Alla invånare ska bli hörda och allas åsikter respekterade. 
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ETT TEAM, EN KOMMUN 

För att kunna möta framtiden och ge invånarna bästa tänkbara service 
och tjänster, måste Sigtuna kommun ha medarbetare med rätt kompetens. 
Medarbetarna ska inspireras och uppmuntras till att komma med egna 
förslag på vad som kan göras, och hur, för invånarens bästa. Tillit och 
förtroende ska forma vårt arbetssätt och stimulera till ett ständigt för-
bättringsarbete där tillhörigheten i den interna organisationen inte får be-
gränsa arbetet. Kommunens medarbetare ska jobba tillsammans som ett 
team för kommuninvånarens bästa. 

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET 

Hela kommunens arbete ska kännetecknas av att vi har ett hållbarhets-
perspektiv. Med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, 
utvecklas kommunen på ett sätt som inte äventyrar kommande genera-
tioners möjligheter till utveckling. Detta innebär att vi arbetar smart och 
effektivt, använder oss av möjligheterna som tekniken erbjuder för verk-
samhetsutveckling och ser till att vi värnar om miljön, människor och eko-
nomin i alla våra beslut. 
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Sigtuna kommuns fyra mål 

Stabil kommunal 
ekonomi 

Sigtuna kommun ska ha en ansvarsfull, 
stabil och långsiktig ekonomi 

Kommunens ekonomi ska vara i ba-
lans. Det innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna så att det finns 
en buffert för att kunna hantera oför-
utsedda händelser och konjunktur-
svängningar. Det positiva resultatet 
får inte vara beroende av engångsin-
täkter, som exempelvis försäljning av 
mark eller kommunala fastigheter. 

Det årliga resultatet ska överstiga in-
täkterna från skatter och statsbidrag 
med minst 2 procent. 

När balans uppnåtts i budgeten och 
de kommunala kärnverksamheterna 
(vård, skola, omsorg samt trygghet 
och miljö) har tillförts nödvändiga 
resurser, ska skatten stegvis sänkas 
för att vara i nivå med jämförbara 
kommuner i vår närhet. Detta genom 
att delar av överskottet från drift an-
vänds för detta syfte. 

Foto: Mostphotos 
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Bra kommunal 
service 

Kommunen ska tillhandahålla tjänster av hög 
kvalitet till lägsta möjliga kostnad 

Sigtuna kommuns invånare ska erbju-
das bästa möjliga välfärdstjänster och 
maximalt värde för sina skattepengar. 
Kvaliteten på tjänsterna som invånarna 
får är det centrala, inte vem som utför 
dem. Invånarna ska ha stora möjlighe-
ter till egna val. 

De kommunala verksamheterna, 
oavsett utförare, ska regelbundet föl-

ska mätas. I Sigtuna kommun ska 
de anställda vilja ge bättre och ef-
fektivare service till invånarna. För 
att få engagerade och inspirerade 
medarbetare, ska de bland annat 
ha möjlighet till utveckling, indi-
viduell lönesättning samt tydliga 
krav och förutsättningar. 

Fokus ska också läggas på att ta till-
vara de möjligheter som den nya 
tekniken erbjuder för att verksam-
heterna ska kunna stärka service 
och kvalitet samt minska kostnader. 
Beslut, handlingar, kvalitetsutvärde-
ringar och andra jämförelser ska gå 
enkelt att hitta och läsa på nätet. 

jas upp och kvalitet och kundnöjdhet 

Foto: Rosie Alm 
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Hållbar 
samhällsutveckling 

Våra verksamheter bidrar till en hållbar 
utveckling av hela Sigtuna kommun 

Sigtuna kommun 
ska fortsätta med 
att i möjligaste mån 
integrera FN:s glo-
bala mål Agenda 
2030 i sitt arbete. 

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET: 
Genom att miljöanpassa system och 
tjänster ska de som bor, lever och 
verkar i kommunen få stöd att agera 
mer hållbart. Exempel på detta kan 
vara att utveckla avfallshanteringen, 
gång- och cykelvägar, genom sam-
hällsplanering och undervisning samt 
genom att verka för en utökad kol-
lektivtrafik. 

Vi ska ta hand om kommunens na-
turområden, parker och vattenom-
råden och utveckla dem. Inom de 
kommunalt finansierade verksamhe-
terna ska miljöpåverkan minska och 
miljöfrågor integreras. En viktig roll 
för kommunen är att tillsammans 

med olika aktörer vara drivande för 
en mer hållbar utveckling. 

SOCIAL HÅLLBARHET: 
Exempel på detta är att vi prioriterar 
en trygg miljö med låg kriminalitet, 
förebyggande insatser för barn och 
unga, att alla ska ha förutsättningar 
till egen försörjning och en god häl-
sa samt att stadsutvecklingen bidrar 
till ökad integration. Den handlar 
om att skapa ett samhälle där män-
niskors lika värde står i centrum, att 
människor lever ett gott liv med god 
hälsa, utan orättvisa skillnader, kän-
ner trygghet, tillit och förtroende och 
är delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Alla invånare ska ha goda möjlighe-
ter att delta i samhällsutvecklingen 
och beslut genom allmänna val, olika 
former av dialog med kommunen 
och ett engagemang i samhällslivet. 
Avståndet mellan invånare och be-
slutsfattande politiker och tjänsteper-
soner ska minska. 

Foto: Regeringskansliet/FN 
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EKONOMISK HÅLLBARHET: 
Entreprenörskap, företagande och 
tillväxt är grunden för kommunens 
ekonomiska hållbarhet - och till vår 
förmåga att leverera välfärdstjänster. 

I Sigtuna kommun uppmuntras ny-
tänkande. För att vi ska klara av att 
växa, måste vi ta tillvara på mångfald, 

entreprenörskap och kompetens. 
Sigtuna kommun ska ha ett av Sveri-
ges bästa företagsklimat och erbjuda 
goda förutsättningar för olika bran-
scher och företag att etablera sig och 
växa i hela kommunen. Kommunen 
ska hela tiden arbeta med att skapa 
goda förutsättningar för att öka invå-
narnas valfrihet. 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Att kunna möta framtiden med rätt 
kompetens är den största och vikti-
gaste utmaningen för oss som arbets-
givare och för hela organisationen. 

I kommunen ska vi arbeta på ett sätt 
som sporrar medarbetare och verk-
samheter till att vilja bli bättre och 
effektivare. 

Kommunen ska vara en serviceor-
ganisation som aktivt uppmanar till 
dialog med invånare. 

Kommunen ska också arbeta aktivt 
för en hållbar arbetshälsa och skapa 
goda möjligheter för medarbetarnas 
utveckling. 
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Foto: Kari Kohvakka 
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Några av kommunens uppdrag under 2020 
En kommun måste erbjuda vissa verksamheter och tjänster, medan andra 
fnns för att bidra till exempelvis välmående, trivsel eller trygghet. 

Oavsett vilket, är det kommunens ansvar att allt drivs så bra som möjligt för 
skattebetalarnas pengar. Så, vilka satsningar bör göras och när och hur? 

Sigtuna kommun har valt att dela upp arbetet på åtta nämnder, som fått sammanlagt 
86 särskilda uppdrag att genomföra under 2020. En del av uppdragen handlar om att 
utreda hur någonting kan bli bättre eller mer effektivt, andra om att utföra någonting 
konkret. Här kan du läsa mer om några av uppdragen: 

KOMMUNSTYRELSEN har fått trettio uppdrag. Här ser du ett urval: 

• Fortsätta arbetet med att stärka kontrollen och styrningen av ekonomin för 
kommunens samlade verksamheter, förstärka stödet till förvaltningarna samt 
driva och leda förändringsprocesser. 

• Fortsätta arbetet med att öka invånarnas valfrihet, kvaliteten på levererade 
tjänster samt effektivisera kommunens verksamheter. 

• Samordna och leda kommunens arbete med att öka invånarnas inflytande och 
delaktighet. 

• Fortsätta genomförandet och utvecklingen av trygghetsprogrammet Trygga 
Sigtuna, det vill säga akut och preventivt trygghetsarbete som ska omfatta alla 
kommundelar. 

• Fortsätta genomförandet och utvecklingen av det trygghetsprogram som tagits 
fram. 

• Leda kommunens arbete för att förstärka hållbarhetsperspektivet genom den 
tillsatta Agenda 2030-beredningen. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens 
utveckling och för hela kommunens ekonomiska ställning. Det är också kommunstyrelsen 
som samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. 
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BYGG- OCH TRAFIKNÄMNDEN har fått tolv uppdrag. Här ser du ett urval: 

• Utreda möjligheten till digitalisering av bygglovsprocessen. 
• Förbättra korsningen Stationsgatan/Stockholmsvägen i Märsta för bättre 

framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. 
• Uppföra en ny avgiftsfri pendlarparkering för cirka 50 platser vid eller i närheten 

av nuvarande bussgarage i Märsta. 
• Under vintern prioritera snöplogning på ställen som gör att gångtrafikanterna 

får lättare att ta sig fram i centralorterna. 
• Se över möjligheten att, i samråd med SL:s trafikförvaltning, göra de mest 

besökta busshållplatserna på landsbygden trafiksäkrare. 
• Undersöka möjlighet till allmän parkering vid kommunens fastigheter utanför 

verksamhetstid. 
• Anlägga en lekpark vid Kanonkullen i Märsta. 

Bygg- och trafiknämnden 
beslutar bland annat om 
bygglov, parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade, strand-
skyddsdispens och adresser. 

Foto: Rosie Alm 
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BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN har fått sex uppdrag. Här ser du ett urval: 

• Förbättra arbetsmiljön, minska administrationen och säkerställa bättre stöd för 
medarbetare i förskolor och skolor. 

• Starta upp sociala team på skolor i kommunen med syfte att öka trivsel, trygghet 
och arbetsro. 

• Anställa lärarassistenter för att minska lärares arbetsbörda och förbättra lärarnas 
arbetsvillkor. 

• Stödja arbetet med ökad studiero och trygghet genom att se till så att samtliga 
skolor har samma ordningsregler kring användning av privata mobiltelefoner. 

Barn- och ungdomsnämndens uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, 
skolbarnomsorg, naturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd. 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN har fått åtta uppdrag. Här ser du 
ett urval: 

• Verka för att samverkan med kommunens Trygghetscenter, Polis och andra 
trygghetsaktörer blir bättre. 

• Utveckla det förebyggande arbetet med syfte att göra så att färre barn och unga 
i kommunen riskerar att fara illa. 

• Införa en modell som innebär att alla unga i kommunen som begår brott, tidigt 
kommer i kontakt med socialtjänst, polis och eventuella andra trygghetsaktörer. 
Ett så kallat allvarssamtal ska hållas mellan parterna inom 48 timmar efter att 
brottet uppmärksammats. 

• Genom socialsekreterare aktivt arbeta med elever på kommunens högstadieskolor, 
i syfte att motverka utanförskap, missbruk och kriminalitet. 

Individ- och familje-omsorgsnämnden har ett flertal områden som den ansvarar för. 
Några exempel är: förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för 
barn, ungdomar och deras familjer, vård och behandling av vuxna med missbruksproblem, 
familjerådgivning samt beslut och tillsyn enligt alkohollagen. 
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN har fått tretton uppdrag. Här ser du ett urval: 

• Effektivisera driften av de tre baden med 2,5 mkr under 2020. 
• Fortsätta utredningen kring hur Sigtuna museum kan utvecklas. 
• Ta fram ett visionsdokument om ökad tillgänglighet och användande av S:t Pers 

kyrkoruin. 
• Planera och genomföra ett pilotprojekt i S:t Pers kyrkoruin kopplat till Litteratur-

festivalen i maj 2020 i samarbete med Destination Sigtuna och fastighetsägaren. 
• Göra en genomgripande utredning kring hur framtidens bibliotek ska se ut. 
• Pröva möjligheterna att sälja namnen på de kommunala hallarna och arenorna 

samt utreda hur sponsring kan förbättra ekonomin inom fritidsverksamheten. 
• Utreda hur verksamhet med fritidsgårdar och uppsökande ungdomsverksamhet 

ska utformas för att möta nuvarande och framtida utmaningar och behov. 
Uppdraget ska redovisas för nämnden i maj 2020. 

• Utreda hur ny teknologi, exempelvis appar eller inspelade röster vid besöks-
punkter, kan användas för att underlätta och förbättra för kommunens turister. 
Detta ska ske i samverkan med Destination Sigtuna och den lokala besöksnäringen. 

Kultur- och fritidsnämnden 
har till uppgift att främja 
kultur- och fritidsverk-
samhet i kommunen, 
bland annat genom att ge 
föreningar, organisationer 
och kulturarbetare som är 
verksamma i kommunen 
stöd i sitt arbete. 

Foto: Rosie Alm 
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN har fått tre uppdrag. Här ser du samtliga: 

• Prioritera arbetet med enskilda avlopp. 
• Fortsätta utreda möjligheten att bilda en gemensam kommunöverskridande 

kontrollmyndighet med syfte att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet för 
våra invånare. 

• Aktivt arbeta med riskklassning av Stockholmsåsen 2020. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är att pröva anmälningar och tillstånd samt 
utöva tillsyn enligt olika lagar, som exempelvis miljöbalken, livsmedelslagen, djur-
skyddslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen. 

ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN har fått sju uppdrag. Här ser du ett urval: 

• Utreda hur satsningen på ett IT-baserat kameraövervakningssystem inom 
kommunens hemtjänstverksamhet samt vid kommunens egna särskilda boenden 
kan påbörjas. 

• Utreda en utökad dagverksamhet för äldreomsorgen i kommunens regi. 
• Utreda hur kommunens biståndsbedömda brukare på bästa vis kan få en så 

kallad Trygg hemgång, från primärvården till kommunens omsorgsverksamhet. 
Konsekvenser och kostnader ska presenteras för nämnden senast 31 mars 2020. 

• Utreda möjligheten till att tillsammans med grannkommuner och Region 
Stockholm ha tillgång till en syn- och hörselkonsulent. 

• Utreda vika förutsättningar som finns för att, så långt möjligt, kunna ersätta 
turbundna resor med ledsagarservice inom LSS. 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor, 
omsorg om personer med funktionsnedsättning och stöd till personer med psykisk funktions-
nedsättning. 
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UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN har fått sju uppdrag. 
Här ser du ett urval: 

• Undersöka möjligheterna att mer aktivt jobba med gruppen nolltaxerande. Syftet 
är att motverka utanförskap, förebygga kriminalitet och att förhindra felaktiga 
utbetalningar av försörjningsstöd. 

• Genom informationsinsatser verka för att invånare som inte kan svenska språket 
och som varken arbetar eller studerar, påbörjar studier i svenska för invandrare och 
samhällsorientering. Dels för att de ska komma i egen försörjning men också för 
att nå utrikes födda kvinnor för att motverka utanförskap och dolt hedersrelaterat 
förtryck. 

• Genom utvecklad metodik se till så att fler elever på introduktionsprogrammen, 
språkintroduktion och individuellt alternativ blir behöriga till ett nationellt 
program. 

• Verka för färre studieavbrott från gymnasiet och att få de ungdomar som varken 
arbetar eller studerar återgå till studier. 

Utbildnings- och arbets-
marknadsnämndens upp-
gifter omfattar gymnasie-
skola, grundläggande och 
gymnasial vuxenutbild-
ning, särskoleverksamhet 
för ungdomar och vuxna, 
svenskundervisning för in-
vandrare, aktivitetsansvar 
och uppdragsutbildning. 

Foto: Mostphotos 
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Exempel på uppdrag som fera nämnder gemensamt kommer att 
arbeta med: 
• Kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden ska påbörja införandet av 

ett valfrihetssystem inom hemtjänsten genom en upphandling av fristående 
aktörer. 

• Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden ska öka insatserna mot 
hedersrelaterat förtryck och våld. I detta syfte ska resurserna till Kvinnojouren 
i Sigtuna öka och nuvarande IOP (Idéburet offentligt partnerskap) revideras. 
Särskilt fokus ska läggas på ett samarbete med TRIS (Tjejers rätt i samhället). 

• Kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden ska utreda att lägga ut driften 
av några av kommunens särskilda boenden på extern utförare i syfte att öka 
valfriheten. 

• Kommunstyrelsen i samverkan med kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta ut-
redningen om museets framtida driftsform och finansiering där en kombination 
av statligt stöd, sponsorbidrag, stiftelse och kommunala medel värderas. 

Sigtuna museums trädgård 

Foto: Rosie Alm 
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Vart går skattepengarna? 
2018 användes 100 kronor i skatt till kommunen på följande sätt 

Belopp kr Verksamhet 
23,71 kr  grundskola år f-9 

14,80 kr  förskola 

12,80 kr  vård och omsorg om äldre 

8,29 kr  verksamhet för funktionshindrade 

8,05 kr  gymnasieskola 

6,93 kr  fritidsverksamhet främst för barn och ungdomar 

5,91 kr  individ- och familjeomsorg 

4,78 kr  kommunövergripande administration 

3,80 kr  infrastruktur, fysisk planering och naturvård 

2,12 kr  arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkl ekonomiskt bistånd 

1,63 kr  räddningstjänst 

1,53 kr  psykiatriverksamhet 

1,49 kr  bibliotek och kulturverksamhet 

1,47 kr  vuxenutbildning 

0,99 kr  kommunfullmäktige och nämndverksamhet 

0,84 kr  kulturskola 

0,32 kr  miljö- och hälsoskyddsverksamhet 

0,20 kr  överförmynderiarbete 

0,16 kr  risk- och säkerhetsåtgärder 

0,13 kr  familjerättsarbete 

0,05 kr  genomförande av allmänna val 
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Så här fördelas pengarna 
Under 2020 har nämnderna och styrelserna drygt 110 miljoner kronor 
mer att dela på än året innan. Detta beror framför allt på att kommunen 
fått in mer pengar genom skatt och statsbidrag. Här nedan ser du hur 
mycket pengar respektive nämnd och styrelse får under 2020. 

Rambudget 2020 
miljoner 

kronor 
Kommunfullmäktige/styrelsen, inkl kommunledningskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, Komfast 247,9

 -därav kommunrevisionen 1,2 

Brandkåren Attunda 40,9 

Särskild verksamhet 114,7 

Anslag oförutsett 4,0 

Summa kommunstyrelsen 407,6 

Bygg- och trafknämnd 1,3 

Barn- och ungdomsnämnd 1 127,4 

Individ- och familjeomsorgsnämnd 139,0 

Kultur- och fritidsnämnd 131,5 

Miljö- och hälsoskyddsnämnd 8,8 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd 300,7 

Äldre och omsorgsnämnd 598,8 

Familjerättsnämnd 3,5 
Överförmyndarnämnd 4,6 

Valnämnd 0 

Summa nämnder 2 315,6 

Verksamhetens nettokostnader 2 723,2 
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Investeringsplan 
Under 2020 har omkring 411 miljoner kronor avsatts för olika typer av 
investeringar i Sigtuna kommun. I vissa fall handlar det om att underhålla, 
renovera eller restaurera, i andra om helt nya satsningar. 

Nettoinvesteringar 
totalt för kommunen (tusen kronor) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
IT, utrustning och inventarier, 45 740 43 800 46 800 

Verksamhetsfastigheter 299 250 377 250 322 300 

varav förskolor/skolor 228 350 327 900 275 400 

Gator, vägar, park och lek 66 180 32 800 32 300 

SUMMA 411 170 453 850 401 400 

Foto: Rosie Alm 
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Drygt hälften (56 procent) av budgeten 
kommer att gå till förskolorna och 

grundskolorna, resten till exempelvis 
gator, gång- och cykelvägar, park och lek, 
trygghetsåtgärder samt idrottshallar och 

anläggningar. 



  
 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

  

 

 

Kort fakta om Sigtuna kommun 
Skattesats 
Sigtuna kommun 20,00 
Landstinget 12,08 
Totalt 32,08 

Snitt i länet 30,48 

Här bor vi 
• 60% i Märsta 
• 20% i Sigtuna stad 
• 5% i Rosersberg 

Politiskt styre 
Från och med september 2018 styrs kommunen 
av Alliansgruppen bestående av följande partier: 

• Moderaterna 

• Centerpartiet 

• Liberalerna 

• Kristdemokraterna 

• Samling för Sigtuna 

Kommunstyrelsens ordförande: Olov Holst (M) 

Medelålder 38 

Antal invånare 48 130 

Sigtuna kommun är största arbetsgivare med 
ca 3 000 anställda. 

MÄRSTA SIGTUNA STAD 

ARLANDA 

ROSERSBERG 

• 15% på landsbygden 

Värdegrund 

Foto: Rosie Alm 

22 





 
Södergatan 20, 195 85 Märsta 
Tel: 08-591 260 00 www.sigtuna.se 

www.sigtuna.se



