Söker du jobb?
Politiker sökes.

sida 4

kistabladet
Nummer 1, 2018
LÄS I DETTA NUMMER
Skolorna i Rinkeby-Kista
måste bli bättre

NYA MODERATERNA
MED ULF KRISTERSSON
VID RODRET
PRESENTERAR ÅTGÄRDER
FÖR EN HOPPFULL FRAMTID

sida 3

Moderaterna vill bygga
en Multihall i Kista

sida 3

sida 2
Integration och våra
förväntningar

sida 2

Drogförsäljning på
lokal ungdomsgård

sida 2

Medborgarträff
med lokala politiker
engagerade många

DAGS ATT JOBBA FÖR EN NY REGERING!

Sida 2

Bli medlem idag!
moderaterna.se/bli-medlem

sida 2

MODERATERNAS FYRA
PRIORITERADE OMRÅDEN

1. Ekonomi och jobb
För att stärka arbetslinjen föreslår Moderaterna sänkt skatt för
alla som arbetar. Det ska även
löna sig att ha arbetat och skatten för pensionärer ska sänkas.
Jobb skapas av företagare och
därför behöver företagsklimatet förbättras.
Även de offentliga finanserna
bör förbättras villket rustar vårt
land för sämre tider. Det krävs
nationella reformer för att kommunernas kostnader för försörjningsstöd hålls nere. Det är
särskilt viktigt i ett läge där ett
omfattande antal nyanlända
inom kort lämnar etableringsfasen och övergår till kommunernas i många fall redan ansträngda ansvar.
2. Lag och ordning
Fler poliser med höjda löner
och utökade befogenheter för
att ta krafttag mot kriminaliteten. Bekämpa gängen och
återta kontrollen i utsatta områden. Skärpta straff för bland
annat sexual- och våldsbrott.
Ett nationellt tiggeriförbud bör
införas.
3. Invandring och
integration

INTEGRATION
OCH VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
Sverige har under de senaste decennierna misslyckats med integrationspolitiken,
vilket har lett till en högre arbetslöshet bland utrikes födda än bland inrikes födda.
Detta har ökat kraftigt i Stockholm de senaste 3 åren trots högkonjunktur. Att ha
ett arbete och egen försörjning har stor betydelse för den enskildes möjligheter till
självförverkligande, frihet och gemenskap med andra.
Sverige är ett land fullt av möjligheter. Inom ramen för integrationen behöver vi
ställa betydligt tydligare krav på den som kommit till Sverige för att bygga sig ett
nytt liv här. Det gäller framför allt vikten av att lära sig svenska språket och att göra
sig anställningsbar för att komma i egen försörjning.
Ett bra näringslivsklimat underlättar integrationen. Under den S-ledda majoritetens
tid i Stockholm har företagsklimatet rasat. Med fler livskraftiga företag och entreprenörer ökar möjligheterna till arbete för såväl inrikes som utrikes födda. Bra samarbete med det lokala näringslivet gör det lättare att matcha den nyanlände med
ett företag som kan erbjuda arbete eller praktik, gärna kombinerat med utbildning.
Moderaternas förslag
- Halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda till 2025.
- Tydliga krav på nyanlända att lära sig Svenska, samt utbildningsplikt för nyanlända där det behövs och med förstärkt samhällsinformation om Svenska lagar och
värderingar
- Det ska alltid löna sig att arbeta därför vill Moderaterna sänka skatten för de med
låga inkomster
- Inträdesjobb, en tidsbegränsad lärlingsanställning kombinerad med Svenskundervisning för nyanlända och unga upp till 23 år utan gymnasieexamen
- Tryggheten för företagare och anställda måste återställas efter de 3 senaste årens
ras
Moderaterna vill öka tryggheten med förebyggande insatser och skapa trygghet
med fler poliser i våra områden ute på våra gator och torg. Kriminella ska lagföras
och vid angrepp på blåljuspersonal ska straffen kraftigt höjas.
Vi kan inte acceptera att det förekommer skadegörelser och klotter i närmiljön. Det
är vårt samhälle och vi måste ta hand om det. Integrationen kan lyckas i Sverige
när vi utövar vårt roll på riktigt och medborgerlig plikt på rätt sätt.

Sedan 2014 har vårdköerna
fördubblats och Moderaterna
satsar därför på en utvecklad
kömiljard för att återigen korta
dem. I skolan behövs mer kunskap, bland annat genom fler
undervisningstimmar i matematik och svenska. För att vården
och skolan ska fungera måste
både medarbetare, patienter
och elever känna sig trygga. Vi
ska ställa tydliga kvalitetskrav
inom välfärden och samtidigt
värna mångfald och valfrihet.
Läs mer på
www.moderaterna.se

Lokal polis i Järva har bekräftat för medier om att publiken i ungdomsgården
Reactor har varit äldre än det är tänkt
dvs över 20 år samt att det har öppet
sålts knark i lokalerna.
– De har gjort att de yngre inte har
vågat vara där. Skattebetalarnas
pengar ska inte gå till att underlätta
knarkförsäljning och annan kriminell verksamhet. Som förälder måste
man kunna lita på att stadsdelens
verksamhet är trygg och säker, säger Benjamin Dousa, vice ordförande
i stadsdelsnämnden, och tillägger:
– Vi kommer att stänga ned ungdomsgården i Husby efter valet om det inte
blir ändring.
Under januari 2018 har det varit stängt
ett par dagar för en omstart och verksamheten nu följs upp noggrannare.

PERSONRÅNEN OLÖSTA
Våg av personrån är fortfarande olöst.
Sedan september 2018 fram till nu har
ett tiotal rån skett av unga rånare mot
andra unga personer som rört sig i gallerian. I första hand har de varit ute
efter mobiltelefoner och kontanter.
– Rånen har ägt rum i anslutning till
gallerian och vid någon av utgångarna. Det är ungdomar i yngre tonåren,
som blivit drabbade, säger Anton Larsson på Järvapolisen.
– De misstänkta är också unga, under
18 år, och det är socialtjänsten som
bedömer om lämpliga åtgärder, säger
Anton Larsson.

UPPRUSTNING I AKALLA
Basit Choudhury
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

MODERATERNA TRÄFFADE BOENDE I STADSDELEN

Sveriges migrationspolitik ska
vara stram och utgå ifrån förutsättningarna för integration.
För att integrationen ska fungera krävs reformer som skapar förutsättningar för fler att
komma i arbete, såsom inträdesjobb och tredubblat RUTavdrag. Det ska alltid löna
sig att gå från bidrag till jobb
– därför behövs bland annat
ett bidragstak. Den som är ny
i Sverige ska samtidigt mötas
av tydliga krav på att lära sig
språket och delta i samhällsorientering. Medborgarskapet
måste uppvärderas.
4. Sjukvård och skola

I KORTHET

SL meddelar att hissar vid T-banan i
Akalla som fungerar dåligt ska eventuellt bytas ut till 2019. Moderaterna vill,
som bekant, rusta upp hela torget och
bussterminalen inklusive de uttjänta
hissar mot tunnelbaneperrongen.

DAGS FÖR EN NY REGERING
Låt oss genomföra det du också är ute efter!

Ett fullsatt rum i Rinkeby Folkets Hus samlade engagerade medborgare
frustrerade över det grova våldet som inträffar på öppen gata i vår stadsdel.
Föräldrar, medborgare och representanter från olika organisationer träffade
Anna König Jerlmyr, lokalpolisen och våra moderata företrädare från
Järva-området.
Många bra idéer och intressanta berättelser kommunicerades. Anna sa bl.a.:
- Vi vill göra långsiktiga insatser och varje ungdom ska kunna känna framtidshopp.
Hon betonade vikten av tidiga insatser för unga som begår brott. Inom 24
timmar borde polis, socialtjänst och föräldrar ha ett samtal när en ungdom
gripits. Efter ca 75 minuters diskussion fortsatte samtalen mer informellt under
kaffe och fika.

Det ser inte så ljust ut just nu, men hoppet finns. Vi har arbetat hårt och tänker
fortsätta med det. Det är vår skyldighet
som förtroendevalda politiker att beskriva verkligheten som den är och att
erbjuda lösningar.
Vill du liksom vi ha Sveriges bästa skolor, bästa arbetsplatser, bästa boendemiljö och bästa kommunala service?
Då finns det en anledning att titta på
vår politik och välja oss vid kommande
val. Vi vill kraftigt förstärka skolans roll
för en klassresa. Våra barn kan också
komma att vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Som det ser ut nu är
dom snarare eftertraktade som fotsoldater i kriminella nätverk. Låt oss vända den utvecklingen. Välj Moderater
nästa gång du går till valurnan.

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna

Moderaterna satsar på
tryggheten

SKOLORNA I RINKEBY-KISTA MÅSTE BLI BÄTTRE
Stockholm är en tudelad stad. Samtidigt som arbetslösheten hos inrikes födda är låg, så präglas områden med en hög andel utrikes födda av arbetslöshet, kriminalitet och låga skolresultat.
Det moderata projektet borde vara att bana väg för fler klassresor – och starten på dessa resor
börjar i klassrummet. Tittar man på förortsskolorna i Stockholm ligger de i den absoluta botten.
Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i slutet av 9:an i Husbygårdsskolan vara
bara drygt varannan och i Akalla grundskola 63 procent. Samtidigt ligger snittet för kommunen
i stort på fler än fyra av fem. Klassresan måste börja i klassrummet.
De senaste årens rekordstora invandring har givit upphov till ökade klyftor i samhället. När jag
säger att klassresan ska börja i klassrummet så menar jag för alla medborgare, oavsett bakgrund eller etnicitet. I dag är det långt ifrån verklighet. En färsk rapport från ESO visar att endast varannan elev som kommit till Sverige efter sju års ålder når godkända betyg i matematik,
svenska och engelska. Utvecklingen går dessutom åt helt fel håll. För tio år sedan uppnådde
sju av tio invandrarelever godkända resultat i nämnda skolämnen. För vissa invandrarelever,
exempelvis afrikaner och ensamkommande flyktingbarn, är det bara 20-30 procent som klarar
att få godkänt i ämnena.
Skolans problem är dock inte invandringens fel. Det går långt djupare än så. De internationella
kunskapsmätningarna TIMSS och PISA har visat att den svenska skolpolitiken under de senaste
decennierna har varit minst sagt undermålig. Nedgången går att se i princip inom alla elevkategorier. Detta riskerar att slå hårt mot landets kompetensförsörjning, konkurrenskraft och i
förlängningen hela vårt välstånd.
Följer man skoldebatten kan man få intryck av att det handlar om kommunaliseringen, det fria
skolvalet eller vinstdrivande skolor. Visst har skolsystemet vissa strukturella brister som måste
åtgärdas, men det viktigaste för att höja kunskapsresultaten är att stärka undervisningens kvalitet. Jag menar att de trender och progressiva idéer som fått spridning inom lärarkåren, skolan
och lärarutbildningen är en av de viktigaste orsakerna till att eleverna lär sig allt mindre. Den
postmoderna kunskapssynen som präglar såväl läroplaner som pedagogik måste ersättas av
en mer traditionellt inriktad kunskapsskola. Katederundervisning har exempelvis bespottats av
såväl högern som vänstern, men rigorös empirisk forskning visar att det faktiskt är den enskilt
mest effektiva undervisningsmetoden.
Stockholm behöver en skola där strävsamhet och ansträngning leder till framgång – inte familjenamn eller bostadsadress. Det klassamhälle vi ser i dag innebär att barnens framtid avgörs
av föräldrarna, vilket gör att skillnaderna i förutsättningar blir orättvisa. Det moderata projektet
i detta nya tudelade land borde vara att vända utvecklingen och bli klassresenärernas parti.

Trygga, rena och välskötta
stadsmiljöer i hela staden
Kistaområdet ska vara en trygg
och säker stadsdel att arbeta
och leva i. Trygghet är mer än
fler poliser på våra gator och
torg.
För att skapa en ökad trygghet
är det brottsbekämpande och
brottsförebyggande arbetet av
största vikt, men också ökad
trygghet i skolan och upprustning av T-banestationer är viktigt för oss moderater.
Tills fler poliser är på plats ska
Stockholms stad arbeta med
fler ordningsvakter för att öka
säkerheten och tryggheten i
stadsdelarna. Moderaterna vill
inrätta en trygghetsjour för att
öka närvaron av ordningsvakter och arbeta med kameraövervakning av utsatta platser.
Bibliotek, skolgårdar, idrottsoch simhallar ska prioriteras
för att fredas från otrygghet.
Moderaterna lanserar en modell för platssamverkan mellan privat och offentlig sektor
– Trygg stad – mellan staden,
fastighetsägare och andra aktörer för att utveckla trygga
stadsdelar.
Detta riktar sig framförallt till lokala centrum och handlare som
inte har råd att betala egna säkerhetsvakter ur egen kassa.
Tiggeriet och de olagliga bosättningarna måste begränsas
Vi moderater kräver att krafttag görs mot tiggeriet och de
olagliga bosättningarna med
en nollvision mot olagliga boplatser och att vi inte kan tilllåta någon att stå över svensk
lag. EU-medborgare som vistas
i Sverige mer än 3 månader
ska återvända till sitt hemland.
Moderaterna vill ha ett förbud
mot organiserande av tiggeri.

Benjamin Dousa
Vice ordförande, Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

MODERTERNA VILL
VILL BYGGA
I KISTA
MODERATERNA
BYGGAEN
ENMULTIHALL
MULTIHALL
I KISTA

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige

Moderaterna vill bygga en Multihall i Kista för Badminton, innebandy, basket, squarce, dans mm,
som ersätter Racketcenter, som rivs framöver. Racketsporten har förlorat en hall i Spånga, och
Kista racketcenter är hotat. Vi vill säkerställa den omfattande barn och ungdomsverksamheten som
nu bedrivs i Kista Racketcenter kan fortsätta att utvecklas.
Riksidrottsförbundets kommunrapport visar att föreningar tvingas tacka nej till barn och unga i brist
på tillräckliga idrottsanläggningar. Tvärbanan ska byggas ut och vid nya Ärvinge station finns
lämplig mark som ska exploateras av bostäder, kontor, skola, och hallar. Jag anser att det är en
symbolfråga för Kistaområdet.
BoSundin
Vice Ordförande Idrottsnämnden

Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Slutord
Våren är på väg...
...och till hösten faller Lövfen
Nu är de flesta i det här landet trötta på den socialistiska regeringens misslyckande med
vårt samhälle och deras brist på handlingskraft. En majoritet vill ha en förändring, till det
bättre förstås. Näringslivets önskemål om reformer som förbättrar tillväxten har inte beaktats. Till slut lyckades man iofs i sista minuten byta ut rikspolischefen, men man ser ingen
ljusning på trygghetsfronten innan valet. Politisk handlingskraft lyser med sin frånvaro.

Så här kan du bidra!
VILL DU HJÄLPA TILL?
Kontakta oss:
www.kistamoderaterna.se
SE OSS PÅ YOUTUBE
youtube.com/user/moderaterna

Lokalt är vi i ett nytt år med nya dödskjutningar och med brottsliga nätverk som mer eller
mindre härjar fritt. Förebyggande arbete är väldigt viktigt, men att nu endast prata om
förebyggande arbete är som att ge vitaminer till patienten under hjärtattack. Nu, efter tre
år av handlingsförlamning med de rödgröna, ligger samhället och krampar, det behöver
hjärt- och lung-räddning i form av ett starkt politiskt ledarskap mot brottsligheten och krafttag mot utanförskap. Det akuta våldsproblemet löser man endast med fler poliser.
Vi vill även fortsätta utveckla skolan med fler socialsekrteterare och ökad vuxennärvaro,
och vi vill samtidigt öka trygghet med hjälp av fler poliser samt andra komplement som
fler ordningsvakter och videoövervakning i alla otrygga miljöer.
Vi har många fler idéer och visioner för ett bättre samhälle och är beredda att lyssna in
nya. Vill du själv bidra? Läs nedan hur du enkelt aktiverar dig inför riksdagsvalet 2018.
Vi behöver bli ännu fler engagerade moderater på väg mot en hoppfull framtid.

e större?
friheten i Kista lit
Hur vill DU göra

LÄS MER OM OSS
På moderat.se kan du läsa om vår politik
www.moderat.se
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
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
Twittrar du men missat att vi har en egen
Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/Kistamoderat
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Politiker sökes!
VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Följ oss här:
instagram.com/nyamoderaterna

VISA ATT DU ÄR MODERAT!
Ha gärna på dig en moderat-knapp
eller annat moderat-märke. Saknar du
det kan du vända dig till oss.

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.
Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.
Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kommun, 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 utformad, 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!

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats?
Gå in på kistamoderaterna.se och bli medlem.

Nya Kista
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 sociala 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 moderaterna.se/bli-medlem
Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

