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NEJ TILL 

FASTIGHETSSKATTEN!

Den tidigare godtyckliga 
fastighetsskatten avskaf-
fades 2008 och ersattes 
med en kommunal avgift 
med ett takbelopp. Allt fler 
förespråkar nu en återin-
förd fastighetsskatt och det 
finns nio olika förslag från 
utredningar och politiska 
partier på ett återinföran-
de. Dessutom föreslås att 
bostadsrätter ska inklude-
ras.

Vi säger nej till ny fast-
ighetsskatt. Det ska inte 
kosta ännu mer att bo i 
Stockholm. Lägg in värdet 
på ditt hus, bostadsrätt el-
ler landställe och se hur 
stor din nya fastighetsskatt 
skulle bli.

Läs mer på
stoppafastighetsskatten.se

Att stoppa tystnadskulturen 
i utsatta områden och i de 
kriminella gängens närhet 
är en ödesfråga för rätts-
staten och brottsoffren. 
Förövare ska inte få rabat-
ter eller kunna skrämma 
vittnen till tystnad.

  Moderaterna vill vidta 
åtgärder för att stärka vitt-
nens och brottsoffers rätt:

   Inrätta en nationell en-
het inom polisen som tar 
ansvar för vittnesskydds-
verksamheten i hela landet 
� så att brottsoffer slipper 
slussas runt i systemet

    Skärp straffen för den 
som använder våld eller 
hot för att avskräcka nå-
gon från att göra en anmä-
lan eller vittna

   Sänk straffmyndighets-
åldern och minska straff-
rabatten för ungdomar un-
der 18 år � ta bort den för 
vuxna

Läs mer på:
moderaterna.se

 
Moderaterna satsar på att

bygga minst 1400 nya
bostäder i Husby 

och minst 1600 i Kista

På Kista äng startar staden sitt hittills 
största bostadsprojekt i Kistas företags-
område. Kista äng innehåller åtta bo-
stadskvarter innehållande ca 1 400 - 1 
600 bostäder och ca 4 500 kvm lokaler 
som möjliggör för verksamheter så som 
restauranger, matbutik, kontor m.m. Vi-
dare  planeras det även en F-9 skola för 
900 elever och förskolor. 

SISABs investerar för ny grundskola och 
förskolan.  Grundskolan avser att fylla 
behovet av grundskoleplatser för inflyt-
tade barn i Kista och förskolan avser 
att fylla behovet som uppstår i och med 
Kista äng projektet genomförs. Första in-
flyttning sker därför även etappvis inom 
området med första inflyttning prelimi-
närt 2024 och sista inflyttning ca 2027.

Utvecklingsförslaget omfattar kom-
pletteringsbebyggelse om ca 650 bo-
städer samt skola och idrottshall inom 
fem områden (A, B, C, D och E), där 
planarbete f.n. pågår. Därutöver inne-
håller förslaget ny bebyggelse om ca 
750 bostäder och 1000 kvm kontor 
inom område F. Totalt kommer utveck-
lingsförslaget att innebära ett tillskott 
på ca 1 400 bostäder i Husby.

A) SISAB har i uppdrag och ansvarar 
nu för att planera och bygga både en 
skola och en idrottshall
B) att utöka sitt bostadsbestånd inom 
tomträttsfastigheten Telemark 1 med 
ca 160 lägenheter
C) bostadshus om ca 90 lägenheter 
med underjordiskt garage.
D) kompletterande bebyggelse med 
totalt ca 280 lägenheter. Husby cen-
trum för att dels uppföra ca 75 hyres-
rättslägenheter och dels möjliggöra 
en utökning av handelsytan för ICA-
butiken
E) Bostadshus beräknas rymma ca 20 
lägenheter vilket sammantaget ger ett 
tillskott med ca 120 lägenheter i om-
rådet.
F) Området bedöms inrymma ca 750 
bostäder och 1000 kvm kontor, där 
ca 70% föreslås upplåtas som bo-
stadsrätter eller äganderätter och ca 
30% som hyresrätter med tomträtt. 
Kontorsytorna bedöms motsvara ca 
50 arbetsplatser.

Bo Sundin
Ledamot i Kommunfullmäktige
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Som ny ordförande för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är det glädjande för mig att kunna 
skriva direkt i Kistabladet och både berätta lite mer om vem jag är och var vi står just nu i 
det politiska arbetet i stadsdelsnämnden.

Vid årsskiftet tog jag över som ordförande efter bäste Benjamin Dousa och jag är glad 
och stolt över att komma till en välskött och spännande stadsdel. Det arbete som Benjamin 
och den moderata gruppen i stadsdelen har gjort sedan vi tog över majoriteten kommer 
att vidareföras och förhoppningsvis förstärkas under resterande delen av mandatperioden. 
Jag har ju min bakgrund från Spånga-Tensta där jag både varit ordförande och vice ordfö-
rande för stadsdelsnämnden där, och jag tar med mig många av de erfarenheter jag gjort 
där under åren som aktiv.

Vi har nu en verksamhetsplan för 2021 som i huvudsak vilar på tre ben; tryggheten ska 
öka, skattemedel ska användas effektivt och fler människor ska lämna bidragsberoende 
och komma ut i utbildning och arbete. Det är klok moderat politik, och det är de riktlinjer 
vi arbetar efter både i nämnden och i förvaltningen. Med en budget på ungefär 1,6 mil-
jarder kronor finns det ett stort utrymme för att göra många satsningar framöver, till glädje 
för våra medborgare.

Under 2020 såg vi till att förstärka samverkan med andra aktörer i området för att stärka 
tryggheten och det brottsförebyggande arbetet. Vi såg till att det numera finns socialse-
kreterare i det nya polishuset i Rinkeby � en satsning som fortsätter under 2021; med fler 
socialsekreterare än tidigare. Vi lägger också stor vikt vid att utöka samverkan med våra 
ordningsvakter, väktare och andra. Samtidigt rustas otrygga platser upp, med bättre be-
lysning och med en mer attraktiv utemiljö. Detta har redan gett sig till synes kring Kista 
busstorg, men där kommer vi utöka ansträngningarna under året.
Vi kommer också under 2021 att anställa en föreningssamordnare i stadsdelsförvaltningen 
för att vara en väg in för stadsdelens föreningar och civilsamhälle till förvaltningen. Men 
lika viktigt är att den person som anställs också ska motverka fusk med skattemedel som 
utdelas i form av bidrag. 

Vår stadsdel är, precis som övriga Stockholm, starkt präglat av den pågående pandemin. 
Men det gör det ännu viktigare för oss att rusta både stadsdelen och dess invånare för att 
fler ska kunna lämna bidragsberoendet och bli självförsörjande. Här har vi ett spännande 
samarbete med bl.a. Arbetsmarknadsnämnden, men även Framtidens hus � som kommer i 
gång under våren � kommer bli ett viktigt instrument för oss för att nå unga personer. Må-
let är att ge dessa ungdomar inte bara en bra fritidsverksamhet, men också använda den 
fritidsverksamheten för att stärka deras möjligheter på en framtida arbetsmarknad. 

Det är väldigt mycket spännande saker på gång nu i hela Rinkeby-Kista. Jag ser fram emot 
det arbete som ska göras, och jag ser fram emot en aktiv dialog med alla er i hur vi bäst 
ska åstadkomma positiva resultat. Tveka inte på att ta kontakt med mig, framför allt via 
mejl eller via sociala medier för input, råd och synpunkter.

Ole-Jörgen Persson
Ordförande i Stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista

STADSDELSNÄMNDENS NYA ORDFÖRANDE HAR ORDET

 Arbete mot gängkriminaliteten 
prioriteras för ökad trygghet 

Den fördjupade samverkan i 
stadsdelarna Rinkeby-Kista och 
Spånga-Tensta och polisregion 
Nord har ytterligare vässat sam-
verkan kring grovt kriminella indi-
vider i området. Runt 70 individer 
som antingen riskerar att utsättas 
eller utsätta andra för dödligt våld 
har under förra året varit föremål 
för insatser och vi kan nu jobba 
strukturerat för att stoppa nyrekry-
teringen av unga. Samlokalisering 
i polishuset i Rinkeby har varit en 
viktig del i arbetet.

- Fördjupad samverkan mot det 
dödliga skjutvapenvåldet utökas
- Avhopparverksamhet för krimi-
nella finns nu i området
- Fler kameror och ordningsvakter 
Utbyggnaden av antalet trygghets-
kameror och kommunala ordnings-
vakter fortsätter, totalt lägger vi i 
år 100 miljoner kronor på detta. 

Under 2020 assisterade de po-
lisen vid över 600 åtgärder, och 
genomförde 95 000 åtgärder för 
att upprätthålla allmän ordning.  

Moderaternas 12-punktsprogram 
mot de kriminella gängen:
1. Skärpta straff för gängrelaterad 
brottslighet
2. Inför en möjlighet att döma till 
vistelseförbud
3. Aktiva gängmedlemmar ska fri-
hetsberövas
4. Bättre verktyg för polisen att ut-
reda gängrelaterad brottslighet
5. Stärkt vittnesskydd och bättre 
förutsättningar för bevisinhämt-
ning
6. Ta de kriminellas tillgångar
7. Straffa den som skyddar krimi-
nella
8. Använd kommunernas verktyg 
för att stänga ner brottslig verk-
samhet
9. Fånga upp ungdomar och barn 
som redan rekryterats till gängen
10. Skärpt straff för överlåtelse av 
narkotika
11. Skärpt straff för vapenbrott 
12. Erbjud gängmedlemmarna en 
väg ut � ett nytt nationellt exitpro-
gram

Bo Sundin 
Ledamot i Kommunfullmäktige 



Så här kan du bidra!

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
Twittrar du men missat att vi har en egen 
Twitterkanal? Följ oss här:

twitter.com/Kistamoderat  

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

moderaterna.se

VILL DU HJÄLPA TILL?
 
Kontakta oss:

www.kistamoderaterna.se

Politiker sökes! 

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

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna  
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

Kistamoderaterna

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 Moderaterna!

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. 

 
 

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Vi har upplevt ett omvälvande år där världshändelser som handelskrig och Brexit märks 
av även i vår del av världen. Här hemma ser vi en begynnande lågkonjunktur och i 
Stockholm är det extra tufft, främst på grund av COVID-19 samt ökande arbetslöshet. 
Många har beskrivit hela situationen som ett krig utan bomber, och den osynliga fien-
den som man har svårt att skydda sig mot. 

Trångboddheten i vår stadsdel ses som en påtaglig orsak till att många blev drabbade 
just här. Det är många som har varit tvungna att ändra sina rutiner och många fick 
tänka om när det gäller deras bostadssituation. Onekligen har hela världen förändrats 
på ett eller annat sätt. 

Lokalt har vi även upplevt andra förändringar senaste året. HSB har förvärvat så gott 
som hela Ärvinge med drygt 400 hyreslägenheter och med det blivit en stor hyresaktör 
i Kista, Husby och Akalla, tillsammans med bl. a. Svenska Bostäder och Hembla. Inom 
kort, när pandemin är över, behöver vi se till att samla våra krafter för att återuppbygga 
vårt samhälle, energin måste upp igen. 

Vi Moderater ser till att vara en bidragande faktor till att företagsamhet växer igen 
och att sysselsättningen ökar. Den resan vill vi ha dig på. Som bekant får alla medlem-
mar engagera sig inom Moderaterna, så bli medlem redan idag och knyt inte näven i 
fickan. 

Agera istället och hör av dig.

Slutord

 
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Följ oss här: 
instagram.com/nyamoderaterna

SE OSS PÅ YOUTUBE
youtube.com/user/moderaterna


