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Centerpartiets klassiker
Hela Sigtuna kommun ska leva

 • Vi vill att alla delar av kommunen får plats i  
  det politiska samtalet, det är dags att släppa  
  in den stora landsbygd som omger tätorterna.

 •  Vi vill bygga bostäder på landsbygden och  
  underlätta byggandet utanför detaljplanerat  
  område och lätta på strandskyddet på utvalda  
  platser. 

Centerpartiets Husmanskost
Nära trygghet

 •  Vi vill arbeta för ett närsjukhus i vår del av  
  länet, gärna nära Arlanda

 •  Vi vill utveckla det förebyggande trygghets- 
  arbetet kraftigt. 

 •  Vi vill att invånarnas skattepengar i första  
  hand går till de lagstadgade kärnverksam- 
  heterna (skola, vård och omsorg).



Centerpartiets Mingeltallrik
Miljö, klimat och  

kompetenshöjande insatser

•  Vi vill utöka Miljö och klimatkunskap i hela 
 organisationen för att säkerställa att målen  
 når ut till alla kommunala verksamheter

•  Vi vill ha närodlad, närproducerad, ekologiska 
 upphandlingar som gör det enklare att sam- 
 arbeta med lokala entreprenörer och det gör  
 att vi kan servera svensk kvalitetsmat i för- 
 skolor, skolor och på äldreboenden.

•  Vi vill att kommunen ska informera och hjälpa  
	 till	så	att	fler	lokala	företagare	vill	lämna	pris	i	 
 offentliga upphandlingar. Genom att bli en ännu  
 bättre upphandlare av produkter och tjänster  
 från lokala entreprenörer bidrar vi till miljö och  
 klimatsmarta inköp.

•  Vi vill ha en småföretagarpolitik som inte  
	 bestraffar	och	krånglar	till	det	och	ger	fler	 
 möjlighet att anställa. 

Centerpartiets Valfria tillbehör
Integration

 •  Vi vill att medmänsklighet ska prägla allt arbete

 •  Vi vill införa obligatorisk samhällsinformation  
  till asylsökande.

 •  Vi vill höja kvaliteten i språkundervisningen

 •  Vi vill att alla asylsökande får arbeta.



Sigtuna kommun

Välkommen att engagera dig eller stödja partiet som 
medlem för ett ännu bättre Sigtuna kommun. 
Vi utbildar kontinuerligt våra medlemmar inom partiet 
och	är	du	nyfiken	på	politiken	hör	av	dig	till	under- 
tecknad.

Hos oss får du möjlighet att påverka utvecklingen av 
landsbygd och stad. Vi träffas ofta och diskuterar  
frågor som landat vid middagsbordet hemma och du 
är närsomhelst välkommen att delta med dina frågor  
och funderingar.

Gruppledare

gill.brodin@centerpartiet.se


