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MODERATERNAS PLAN FÖR 
ETT STARKARE SVERIGE

1. Ansvar för ekonomin 
med minskade bidrags-
kostnader
Närmare en miljon människor 
lever av bidrag i stället för av 
arbete. Utanförskapet påver-
kar oss alla. Först släcks dröm-
marna för dem som står utan-
för, därefter kommer bidragen 
och tränger undan resurserna 
till välfärden. Sveriges välfärd 
ska byggas med arbete, inte 
bidrag. Den kravlösa bidrags-
politiken måste brytas. Fler ska 
göra rätt för sig och det ska all-
tid löna sig mer att arbeta än 
att leva på bidrag.

2. Nolltolerans mot dåli-
ga skolor
Elever i svensk skola går mindre 
tid i skolan än i jämförbara län-
der. Mer än var fjärde elev blir 
underkänd. Vårdköerna ökar 
och väntetiderna i sjukvården 
är bland de längsta i Europa. 
Ambitionerna för svensk skola 
och välfärd måste höjas. Sam-
hället ska finnas där när man 
behöver det.

3. Arbete och ansträng-
ning ska alltid löna sig
I 130 områden i Sverige går 
varannan person utan arbete. 
Integrationen har inte fungerat 
under lång tid. Vi kan vända ut-
vecklingen, men då krävs kraft-
fulla reformer. Jobben behöver 
bli fler, kraven på att skaffa sig 
ett jobb måste bli mycket tydli-
gare och det ska alltid löna sig 
att arbeta. Hela Sverige ska 
jobba.

4. Tillväxt i hela Sverige
Svenska folkets flit och företa-
gande är det som skapar vårt 
välstånd. Underlättar vi inte för 
företagare och entreprenör-
skap riskerar Sverige att tappa 
mark internationellt och svens-
ka jobb går förlorade. Det har 
vi inte råd med. Svensk konkur-
renskraft ska vara stark och vi 
ska ha tillväxt � i hela landet.

5. Trygghet att lita på
Otryggheten ökar i Sverige. 
Var tredje kvinna känner sig 
otrygg på kvällen i sitt eget 
bostadsområde. Utsattheten 
för vissa brott ökar. Det finns 
områden där kriminella gäng 
tagit över. Poliser, ambulans-
personal och brandmän möts 
av stenar. Det är oacceptabelt. 
Vi måste återta makt och kon-
troll över tryggheten i Sverige. 
Sverige ska vara ett tryggt land 
� för alla.

Läs mer på
www.dagsattjobba.se

Kista Gård rustas upp tack vare Moderaterna

Den 20 juni 2017 fattade fastighetsnämnden beslutet att Kista Gård ska bli 
en finare restaurang, konferensanläggning och eventuellt ha ett mikrobryg-
geri. Detta efter ett långvarigt engagemang från Moderaternas sida där vi 
drivit just detta både lokalt och i kommunfullmäktige. Hela området i norra 
Kista, med byggandet av Kista Äng, Nod-huset och Kistahöjden, kommer nu 
få ett riktigt bra socialt tillskott.

Trots att vi sitter i opposition har vi fått igenom flera av våra förslag. Upp-
rustningen av Kista Gård, regnbågsflaggor under Stockholmpride, kameraö-
vervakning i Husby och ordningsvakter i stadsdelen visar på att ett politiskt 
engagemang faktiskt gör skillnad. Till hösten kommer vi fortsätta göra allt vad 
vi kan för att göra stadsdelen bättre.

Benjamin Dousa
Vice ordförande (m), Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ingen ordförande

Stadsdelsnämnden Rinke-
by-Kista blir utan ordföran-
de efter att socialdemokra-
ten Mia Päärni meddelade 
i somras att hon avgår. An-
ledningen till avhoppet är 
okänd. En ny ordförande 
är i skrivandets stund inte 
utsedd. 

Ingen stadsdelsdirektör
 
Stadsdelsdirektören Patrik 
Derk avslutade plötsligt sin 
tjänst den 1 juni 2017 av  
(officiellt) okänd anled-
ning. Den nya stadsdelsdi-
rektören blir Lee Orberson 
som kommer närmast från 
Sollentuna där han var för-
valtningschef för barn- och 
utbildningskontoret, men 
har en lång erfarenhet från 
Stockholms stad på olika 
befattningar. Lee börjar i 
Rinkeby-Kista senast den 
28 september. Beslut om 
tillsättningarna fattas av 
kommunstyrelsen den 23  
augusti 2017. 
 

 

Medborgarträffar

 
Stockholms oppositions-
borgarrådet Anna König 
Jerlmyr, som är modera-
ternas kandidat till finans-
borgarråd, kommer att ha 
medborgarträffar  i samtli-
ga stadsdelar i Stockholm.  
Syftet är att lyfta lokala 
frågor som är viktiga för 
lokalbefolkningen. Under 
hösten 2017 kommer hon 
även att besöka vår stads-
del. Håll dig gärna uppda-
terad via vår Facebook-si-
da för att ta reda på exakt 
plats och datum så snart  
det blir spikat. 

I KORTHET

Tillväxt är något positivt och det är ur företagandet som stat, kommun 
och landsting får skatteintäkter som säkerställer vår gemensamma väl-
färd. Det gäller såväl småföretagare som stora aktörer, entreprenörer 
och innovatörer. Att bejaka och underlätta för såväl stora som små före-
tag är en investering i välfärden och därmed i alla Kistabor och deras 
framtid. 

Att Stockholms företagsklimat har fallit under denna mandatperiod är en 
avspegling av   nuvarande socialdemokratiska ledarskap. Raset innebär 
dock så mycket mer än en position på en lista, det innebär att tusentals 
ungdomar och nyanlända på sikt får svårare att få det första jobbet, att 
komma in i samhället och bidra till vår gemensamma välfärd. Gränsen 
för ROT- och RUT-avdragen bör utökas samt vidgas till att omfatta fler 
branscher, vilket skapar nya förtag och många fler jobb

Städer som öppnar för innovation och satsar på att attrahera innovativa 
företag och människor är städer som fortsätter att utvecklas. Här kan 
också innovationsupphandlingar vara ett viktigt verktyg för staden att sti-
mulera utveckling och nya idéer från näringslivet. Talangerna drar med 
sig andra yrkesgrupper genom att anlita personer som inte är högutbil-
dade och som därför tjänar på att bo i dessa städer. 

Moderaterna har ett tydligt fokus på att ge de lokala handlarna rätt för-
utsättningar för sina verksamheter. I sådana verksamheter där margina-
lerna ofta är små blir det givetvis förödande för handlarnas möjligheter 
att driva den närservice stockholmarna med all rätt ska ha tillgång till.

Bo Sundin 
Ledamot i kommunfullmäktige

För Centerkvinnorna är friheten central. Friheten att ha ett visst klädesplagg, el-
ler friheten att ta det av sig. Vilka kläder kvinnor väljer att bära ska vara upp till 
en själv. 

Vi ser tendenser bland partier och kvinnoförbund att vilja reglera kvinnors och 
flickors rätt att bära slöja, något vi tror är fel väg att gå. Även om det görs med 
argumentet att det är ett sätt att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Slö-
jan är inte problemet i sig, utan förtrycket som eventuellt ligger bakom. 

Hedersrelaterat våld och förtryck yttrar sig i olika typer av kontroll och våldsut-
övningar. I vissa fall är slöjan ett medel för att kunna kontrollera, i de fall kom-
mer vi alltid motarbeta tvång. Slöja är dock ett plagg som många, både barn 
och vuxna, frivilligt bär utifrån religiös övertygelse.

Vi kan aldrig blunda för hedersrelaterat våld. För att bättre motverka det krävs 
ökade kunskaper och effektiva verktyg hos skolan och rättsväsende för att kunna 
se och agera mot hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att upptäcka och 
prata om problematiken kan fler få möjlighet att leva i frihet. Vi vill även att brott 
där heder varit ett motiv skall leda till straffskärpning. 

Att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en av vår tids viktigaste jäm-
ställdhetsfrågor. Slöjförbud är dock ett ytligt svar på en mångfacetterad fråga. 
Därför lägger vi vår kraft på att synliggöra, motarbeta och lagföra förtrycket, 
inte slöjan.

Banar Sabet (c)
Ledamot i Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden och Stockholms Centerkvinnor

Moderaterna vill satsa på företagande och innovationskraft

ALLIANSHÖRNA



Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Situationen i vår stadsdel är ohållbar. Det är fler mord kring Järvafältet än någon annanstans i 
Sverige, en majoritet av invånarna känner sig otrygga och i Husby har det gått så långt att bu-
tiksägare flyttar. Den som inte känner sig trygg, är heller inte fri. Därför är vår viktigaste fråga 
att återupprätta rättsstaten även i förorten. Det som händer på Järva hade aldrig accepterats 
på Östermalm. Därför kräver vi att polisstationen i Kista blir kvar.

Stadsdelens politiker kan tyvärr inte göra allt mot kriminaliteten. En del frågor hamnar på riks-
dagspolitikernas bord och andra på den socialdemokratiska regeringens. Men samtidigt har 
man som lokalpolitiker en plikt mot sina väljare att åtminstone försöka göra allt vad man kan. 
Det var med den utgångspunkten Moderaterna i Rinkeby-Kista för drygt ett halvår sedan gick 
fram med förslaget att stadsdelen ska investera i ordningsvakter centralt i Kista, Husby, Akalla 
och Rinkeby. Tyvärr fick vi bara en majoritet för ordningsvakter i Husby och vi, butiksägare 
och invånarna lovades att verksamheten skulle vara igång i början av april. Det är en skam för 
stadsdelen att Socialdemokraterna ännu inte verkställt beslutet.

Vi tänker aldrig acceptera att Rinkeby-Kistabor inte vågar släppa iväg sina barn till fotbollsträ-
ningen eller att taxichaufförer är oroliga för att sina bilar � sina arbetsplatser � ska eldas upp. 
Järvas enda polisstation måste få finnas kvar, annars skickar vi signalen att man har gett upp till 
de kriminella. Jag har personligen skickat ett brev till Stockholms finansborgarråd Karin Wann-
gård (S) och bett henne hjälpa mig i mitt engagemang för att polisstationen ska få vara kvar.

Benjamin Dousa
Vice ordförande (m), Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Sedan hösten 2014 har det mesta gått åt fel håll, med ökad kriminalitet, droghandel i centrum, 
lokala företagare som stänger ner sin verksamhet och en otrygghet som bara ökar i Husby och 
dessutom i hela Järva. Det Socialdemokratiska misslyckandet och sveket mot Järvaområdet är ty-
värr mycket tydligt. 
 
Ett attraktivt och tryggt centrum förutsätter närhet till affärer, handel, caféer, restauranger och loka-
la mötesplatser dit människor söker sig. Folkliv föder folkliv även efter klockan 18.00 på kvällarna 
och där många människor rör sig får vi ofta trygghet på köpet. Planera för verksamheter och han-
del som lever under dygnets alla timmar. Företag i utanförskapsområden är i högre utsträckning 
utsatta för stölder, vandalisering, hot och våld. Kriminaliteten drabbar i första hand lokala företag 
och begränsar deras förmåga att expandera och erbjuda nya arbetstillfällen. Moderaterna vill 
verka för att sätta in åtgärder som hindrar en utveckling där företagandet och företagsklimatet 
hindras på grund av kriminalitet.  
 
Tydligare krav på Polismyndigheten samt ytterligare resurser med fler poliser i yttre tjänst.  Skärpta 
straff för illegala vapeninnehav och för allvarliga våldsbrott. Det krävs mer polisnärvaro där allvar-
liga brott begås och straffskärpning för att motverka upptrappning. Moderaterna har drivit på för 
ökad kameraövervakning i lokala centrum i Järvaområdet. Äntligen är kameror, som Moderaterna 
kämpat för under många år, på plats trots hårt motstånd av socialisterna (S, MP och V). De vill 
hellre skydda de kriminella, tyvärr! I maj månad är polisens kameror uppe i bland annat Husby. 
Alla är glada - förutom de kriminella. 
 
Vi vill satsa mer på förebyggande insatser för ungdomar och unga vuxna. Förebyggande insatser 
behövs för att unga inte ska hamna på glid eller riskera ett framtida utanförskap. Vi vill därför 
satsa på skolan och aktiviteter på fritiden som till exempel Idrott för att undvika att unga i riskzonen 
hamnar i utanförskap. 

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige

VI KRÄVER ATT POLISSTATIONEN I KISTA BLIR KVAR

Moderaterna vill satsa på
hemlagad mat på våra 

äldreboende

Rätt mat och näring är avgö-
rande för våra äldre. Det är 
inom äldreomsorgen viktigt ur 
såväl ett trivselperspektiv som 
ur ett omsorgsperspektiv viktig 
med god och nyttig mat. För 
lite eller fel mat kan få lika för-
ödande konsekvenser som fel 
läkemedel för någon som är 
sjuk eller gammal. Vi föreslår 
därför en satsning på ett mål-
tidslyft inom äldreomsorgen.

Vi vill uppmuntra till att fler sär-
skilda boenden har egna kök. 
Lokal matlagning skapar en 
bättre miljö, det gör det också 
möjligt att utveckla arbetssätt 
såsom att personalen lagar 
maten tillsammans med de äld-
re. Detta vill vi att det ska vara 
som långsiktigt mål för Stock-
holm stad.

Det behöver också säkerställas 
att det finns en tillräcklig dietist-
kompetens på varje boende. 
Stockholm stad kan ta ansvar 
för att verksamheterna erbjuds 
utbildning för en viss mängd 
personal per år. Kompetensen 
är viktig för att äldres hälsa ska 
vara i centrum.

Som en del i arbetet att förbätt-
ra måltidsmiljön för de boende 
samt öka den sociala samvaron 
bör det också säkerställas att 
alla äldre som bor på boende i 
Stockholm stad också har flera 
valmöjligheter av dryck, inklu-
sive alkoholhaltiga drycker.

Sedan 2012 är det enklare att 
på äldreboenden ha tillställ-
ningar med vin och öl till ma-
ten. Det var ett nationellt beslut 
som Alliansen drev igenom, 
som innebär att äldreboenden 
inte längre behöver ansöka om 
tillstånd att servera och sälja 
alkohol i samband med fest-
måltider i matsalen.

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige

MODERATERNA VILL ÅTERUPPRÄTTA TRYGGHETEN I HUSBY



Så här kan du bidra!

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Twittrar du men missat att vi har en 
egen Twitterkanal? Följ oss här:

twitter.com/nya_moderaterna

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Se till att gilla oss på Facebook så blir 
du uppdaterad med det allra senaste om 
Kista och Moderaterna. 
Facebook.com/Kistamoderaterna 

LÄS MER OM OSS 

På moderat.se kan du läsa om vår politik
www.moderat.se

VILL DU HJÄLPA TILL?
 
Kontakta oss:

www.moderaterna.net/kista

Politiker sökes! 

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats? 
Gå in på moderaterna.net/kista och bli medlem.

Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt 
sätt att stödja oss och se till att Kista, Stockholm 
och Sverige får en politisk ledning som inte höjer 
skatterna och som ändå fortsätter att satsa på hög 
kvalitet i kommunens service. Det kostar endast 
100 kr första året och då får du information och 
tidningar från partiet. Du får också inbjudningar 
till såväl politiska möten, utbildningar som socia-
la tillställningar.  Du är också mer än välkommen 
att delta på våra kampanjer och aktivera dig.

Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Läs gärna på moderat.se/medlem

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna  
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

Nya Kista

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Hur vill DU göra friheten i Kista lite större? 

VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.  
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproble-
men och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.

Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.

Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kom-
mun, Landsting eller Riksdag) innebär det att du företräder 
väljarna i beslut bl.a. kring offentlig verksamhet. Beslut kan 
gälla frågor som t ex hur skola, vård och omsorg är utfor-
mad, var det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna 
ska betala i skatt, om tryggheten i våra bostadsområden och 
på offentliga platser, osv. Har du en vän som också är intresserad att engagera sig är ni 
båda hjärtligt välkomna att höra av er. 

Vi tror på människan och mänsklig kraft och hoppas att du gör det också!

Välkommen till Nya Moderaterna!

VISA ATT DU ÄR MODERAT!

Ha gärna på dig en moderat-knapp   
eller annat.

 
 

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Det är en mörk höst i dagens Sverige

På förekommen anledning kan vi konstatera att landet (milt sagt) inte 
styrs väl. När en regeringschef inte har full koll på sina statsråd (mi-
nistrar) som i sin tur inte har koll på sina verksamhetsområden, är det 
verkligen illa. Är det samma Sverige som vi växte upp i, eller flyttade 
till? Det Sverige behöver är en handlingskraftig ledning, en moderat-
ledd regering som tar sitt ansvar och ser till att samhället fungerar, 
inte utsätter medborgarna för risker. Lokalt kan vi se hur samhället 
förfaller efter år av den socialistiska styrning. Bilden är väldigt mörk: 
skjutningar, inbrott, snatteri, rån, express-kidnappningar, överfall... 
Inte ens dessa minderåriga marodörer som åker runt på mopeder 
kommer man åt innan dom hinner köra ihjäl folk. Tryggheten har kraf-
tigt försämrats senaste tre åren under denna styre. 

Har vi börjat vänja oss till ett icke fungerande samhälle? Valet är ditt. 
Välj nästa gång Moderaterna för ett bättre Stockholm och ett bättre 
Sverige. 

Slutord

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Följ oss här: 
instagram.com/nyamoderaterna

SE OSS PÅ YOUTUBE 

youtube.com/user/moderaterna


