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Valfrihet inom hemtjänsten 

Sedan 1 april har vi i Sigtuna kommun två privata fö-
retag som utför hemtjänst, Olivia Hemomsorg AB och 
Adeocare AB.  

Det stämmer, det som oppositionen påpekar, att det 
idag inte finns någon valfrihet. Däremot befinner vi 
oss i det första steget på väg mot full valfrihet i 
frågan om vem som ska utföra den vård man behöver 
i sitt hem.  

Detta är viktigt för 
oss centerpartister 
då vi anser att be-
slut ska fattas så 
nära den enskilda 
människan som 
möjligt.  

 

 

 

 

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen 

Från och med 1 juli 2020 finns en lag om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ansvaret 
hamnar på den som driver serveringsstället att und-
vika trängsel och förhindra smittspridning så långt 
som möjligt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är 
ansvarig för tillsynen i Sigtuna kommun och kan fatta 
beslut om stängning i de fall det bedöms nödvän-
digt.  

Centerpartiet i Sigtuna kommun välkomnar denna lag 
eftersom det inte längre är en smittskyddsläkare som 
måste fatta beslut vilket gör att processen kortas ner 
och beslut kan fattas snabbt utan onödig byrå-
krati.  

 

Utflyktstips 

Det finns flera slott i Sigtuna kommun ett av dessa är 
Skånelaholms slott. Det är öppet för besökare 11-16 
onsdag-söndag. Visningar med max 8 deltagare hålls 
fyra gånger per dag. Det finns dessutom ett kafé med 
enklare servering.  

Facebook: Skånelaholms slott 

Hemsida: https://destinationsigtuna.se/attraktion/
skanelaholms-slott/  

Agenda 2030 

Centerpartiet har, i Miljö- och 
klimatprogrammet som an-
togs vid partistämman 2019, 
slagit fast att allt miljö- och 
klimatarbete ska utgå från 
Agenda 2030 för en hållbar 
utveckling. Agenda 2030 in-
rymmer 17 globala hållbar-
hetsmål. Varje land är an-
svarigt för att genomföra 
Agenda 2030 utifrån sina för-
utsättningar. Precis som alla 
kommuner och regioner i Sve-
rige har Sigtuna kommun en 
viktig roll i detta arbete.  

Det finns tre dimensioner 
av hållbarhet som alla är 
beroende av varandra. Mil-
jömässig hållbarhet, social 
hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet måste hanteras till-
sammans i kommunens alla 
verksamheter. Agenda 2030-
beredningen i Sigtuna kom-
mun har till uppgift att på ett 
politiskt plan följa, bereda och 
stämma av övergripande stra-
tegiska hållbarhetsmål. 

… har vi sagt att det är vår 
gruppledare Gill Brodin som är 
ordförande i denna bered-
ning? 
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