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VI SATSAR PÅ
ARBETET MOT
GÄNGKRIMINELLA

BYGG MER
KÄRNKRAFT!
Vi Moderater är tydliga:
de första hundra dagarna kommer en borgerlig
regering att påbörja arbetet för att trygga och
bygga ut kärnkraften i
Sverige.
Tre skäl att bygga ny
kärnkraft:
1. Kärnkraft innebär billig el till hushåll och företag.
2. Kärnkraft är koldioxidfri och klimatsmart.
3. Kärnkraften fungerar
även när det inte blåser.
Läs mer på
moderaterna.se

HUR STOPPAR VI
BROTTEN?
Att stoppa tystnadskulturen
i utsatta områden och i de
kriminella gängens närhet
är en ödesfråga för rättsstaten och brottsoffren.
Förövare ska inte få rabatter eller kunna skrämma
vittnen till tystnad.
Moderaterna vill vidta
åtgärder för att stärka vittnens och brottsoffers rätt:
Inrätta en nationell enhet inom polisen som tar
ansvar för vittnesskyddsverksamheten i hela landet
– så att brottsoffer slipper
slussas runt i systemet
Skärp straffen för den
som använder våld eller
hot för att avskräcka någon från att göra en anmälan eller vittna
Sänk straffmyndighetsåldern och minska straffrabatten för ungdomar under 18 år – ta bort den för
vuxna
Läs mer på:
moderaterna.se

Värna det fria skolvalet
som Socialdemokraterna vill begränsa
Moderaterna vill ha en kunskapsskola med trygghet och
RUGQLQJLVNRODQVDPWYLOO|NDSURÀOHULQJHQDY-lUYDVVNRORU'HVVDSURÀONODVVHUlUHWWEUDVlWWDWW|NDNXQVNDSHUQD
och att utveckla skolorna. Samverkan med näringsliv, universitet, högskolor, föreningsliv, kulturliv och andra samhällsaktörer ska stärkas. Entreprenörskap, internationellt
utbyte och ett brett utbud av språkstudier är en naturlig
del av stadens utbildningsutbud
0RGHUDWHUQD YLOO HWDEOHUD ÁHUD ÀOLDOHU WLOO IUDPJnQJVULND
friskolor i Järvaområdet. Stockholm ska vara bäst på att
ge alla barn verktyg för framtiden med valfrihet och med
fokus på kunskap. Föräldrarnas rätt att fritt välja den förskola som bäst passar deras barns behov ska värnas och
utvecklas. Lika villkor ska råda mellan kommunal och fristående förskola. Underlätta för förskollärare och barnskötare att fokusera på förskolans pedagogiska arbete.
Våra skolor ska vara inriktade på att förmedla kunskap.
Nolltolerans mot våld, alkohol och droger i våra skolor
införs och vi ska motverka mobbning och utslagning. Varje skola ska ha tydliga regler för trygghet och trivsel i
skolan och det är viktigt att dessa är väl förankrade hos
elever, föräldrar och personal. Målet är höjda kunskapsresultat genom att varje elev möts av höga förväntningar,
en trygg och lugn skolmiljö och att alla elever får rätt stöd
i tid för att nå sin fulla potential. Kunskap, bildning och
stimulerande studiemiljöer ska prägla stadens grund- och
gymnasieskolor.
Goda kunskaper i svenska är av avgörande betydelse för
elevens kunskapsutveckling. Att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur är en prioriterad fråga. Förutom böcker är skolbiblioteken en resurs med tillgång till
olika medier för att stödja lärandet och undervisningen.
Bo Sundin
Ledamot i Kommunfullmäktige

VI SATSAR PÅ VÅRA ÄLDRE
Moderaternaa satsar på våra äldre med sänkt skatt
- bästa sättet att stärka ekonomin 6HQDVWHnUHWKDUSHQVLRQHUQDGLVNXWHUDWVRFKGHEDWWHUDWVÁLtigt. Inte sällan har debatten handlat om en höjning av den
VnNDOODGHSHQVLRQVDYJLIWHQ'HWÀQQVI|URFKQDFNGHODUPHG
en höjning av pensionsavgiften och dessa delar behöver vägas mot varandra i en helhet. Av debatten är det lätt att få
intrycket att höjd pensionsavgift per automatik innebär högre
pensioner. Men en avgiftshöjning kommer inte dagens pensionärer till del, och gynnar dessutom i stor utsträckning dem
med höga pensioner.
Det snabbaste och mest träffsäkra sättet att stärka ekonomin
för pensionärer är att sänka skatten. I Moderaternas budget
2022 sänks skatten för pensionärerna med totalt 5,8 miljarder kronor. Regeringen valde istället att i år sänka skatten
betydligt mer för löntagare än för pensionärer. Seniorer är
en resurs och kraft som samhället ska räkna med. och när det
EHK|YVVNDVDPKlOOHWRFNVnÀQQDVGlUI|UGHP
Bo Sundin
Ledamot i Kommunfullmäktige

VÅRA INSATSER MOT
GÄNGKRIMINALITETEN
Den grova kriminaliteten håller på att bita sig fast i Sverige.
Skjutningar och våldsdåd har
blivit vardag. Svenska folkets
otrygghet är på rekordnivåer.
Trots löften från både Magdalena Andersson och Morgan
Johansson om att utvecklingen
ska vändas, ser vi att problemen förvärras år efter år.
Vi moderater vägrar se på när
kriminaliteten breder ut sig. Vi
är fast beslutna att göra vad
som krävs för att återställa lag
och ordning. Därför söker vi
väljarnas förtroende i höstens
val för att genomföra den största offensiven mot brottsligheten
som någonsin skett i Sverige.
En viktig del är att genomföra
HQ VWRUVDWVQLQJ Sn ÁHU SROLVHU
i hela landet, framförallt ute i
våra lokalpolisområden. Samtidigt kommer vi att anslå nya resurser för att polisen ska kunna
NDPHUDEHYDND ÁHU SODWVHU GlU
människor rör sig. Gängens
lyxprylar ska beslagtas med
en omvänd bevisbörda och vi
kommer även förbättra polisens
möjligheter att avlyssna kriminella aktörer.
Den som ägnar sig åt gängkriminalitet kommer med vår politik få räkna med att avtjäna
betydligt längre tid i fängelse
RFKÁHUEURWWVOLQJDUXWDQVYHQVNW
medborgarskap ska utvisas.
Samtidigt kommer vi att satsa
på skolan, arbetslinjen och en
förbättrad socialtjänst för att
stärka det förebyggande arbetet.
Vi moderater har bestämt oss.
Vår politik syftar till att göra det
så svårt att vara gängkriminell
i Sverige att de frivilligt lämnar
brottsligheten bakom sig. Det
går att stoppa kriminaliteten,
om vi har modet och kraften att
byta rättspolitik och göra Sverige tryggt för alla.

Johan Forssell
Riksdagsledamot och rättspolitisk
talesperson för Moderaterna
VISSTE DU ATT...

Man kan även vara passiv
medlem i Moderaterna utan
att aktivt delta i vårt arbete.
Vill du stödja oss kan du enkelt
bli medlem via vår hemsida:
kistamoderaterna.se

Moderaternas reformagenda för en ren miljö och
minskade utsläpp

Stockholms stora satsningar på Kista tillsammans med näringslivet
Kista har fantastiska förutsättningar. Här sker just nu nordens största stadsutvecklingsprojekt, med miljardsatsningar för att göra stadsdelen till hem åt framtidens växande succéer.
Området i Norra Stockholm ska byggas ut rejält och jag ser en stor potential att fortsätta
utveckla Kista. Tillsammans har Stockholm stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms universitet och ledande företag i Kista tagit fram en gemensam handlingsplan som skapar förutsättningar för 8 000 nya arbetstillfällena och 8 000 nya boenden. Vi har utvecklat en gemensam vision och handlingsplan för Kista som är långsiktig och sträcker sig fram till 2035.
Kista är fullt med världsledande techbolag och IT-kluster, få platser i Europa kan matcha
Kista vad gäller högteknologiska jobb per kvadratmeter. Det är av stor vikt att beslutsfattare, aktörer i området och akademierna sätter sig ner vid samma bord och ger Kista den totalomvändning som behövs och som stadsdelen förtjänar. Vi är på god väg och vi blundar
inte för utmaningarna kopplat till otrygghet i närområdet. Idag har vi exempelvis 17 kilometer fasader stängda inåt. Det säger sig själv att döda ytor knappast bidrar till det stadsliv, trygghet och attraktivitet vi vill se. Istället för den levande stadsdel Kista har potential att
vara, finns det mycket döda områden efter kontorstid. Här måste näringslivet, staden och
akademi tillsammans verka för att platser nyttjas så effektivt som möjligt. Då förlänger vi
timmarna det blir liv och rörelse samtidigt som vi ökar både tryggheten och attraktiviteten.
Ett av de prioriterade områdena är Kista busstorg som många som boende och pendlare passerar dagligen, 60 000 varje dag faktiskt. Bakom investeringar som kommer göras på bland
annat Kista busstorg står flera av Sveriges största fastighetsägare i partnerskap med Stockholms
stad. CityCon, som äger Kista Galleria, lanserade nyligen deras omfattande stadsutvecklingsprojekt för hela centrumområdet. Här har de själva tagit fram ett förslag till uppgradering avoch ombyggnad av busstorget i syfte att på kort tid skapa en plats som både är tryggare och
trevligare för resenärerna och busschaufförer. För att stärka tryggheten vid Kista busstorg har
Stockholms stad dessutom investerat 10 miljoner kronor för mer belysning och kameror, som allt
kommer vara på plats senast 2024.
En annan utmaning för Kista är att behålla universitetens avdelningar i stadsdelen. Akademins
närvaro är otroligt viktigt och här ska staden och Kistas aktörer hjälpa universiteten att få förutsättningarna för att stanna. Arbetet med talangattraktion och International house växlas därför
upp för att locka hit internationell kvalificerad arbetskraft, entreprenörer, studenter och forskare.
En fungerande kompetensförsörjning bidrar till ökad välfärd och en socialt hållbar stad.
En förutsättning för företagens tillväxt och utveckling är tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Här ska näringslivet involveras i utformningen av utbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att dessa ska vara aktuella och möta det kompetensbehov
som näringslivet har såväl på kort som på lång sikt. Samverkan mellan det offentliga, näringsliv och akademi är av stor vikt för att fler studenter ska stanna i Stockholm och Kista.
Det är det samlade arbetet som verkligen gör skillnad och det glädjer mig att se det gemensamma engagemanget och stora satsningarna som görs för att utveckla Kista. Det finns en mycket
ambitiös plan som signalerar en nystart för hela stadsdelen och jag är helt övertygad om att det
arbete som görs kommer resultera i ett tryggare och mer attraktivt Kista.
Anna König Jerlmyr
Stockholm Stads Finansborgarråd
Foto: Lieselotte van der Meijs

Alltför länge har debatten om
miljö och klimat – och de partier som varit tongivande i den –
präglats av synen att det är änniskan som är problemet. Så ser
inte Moderaterna på det. Människan ger upphov till många
miljöproblem – men människan
med all sin innovation och teknikutveckling är också lösningen. Moderaterna erbjuder ett
alternativ för alla som vill ha
en effektiv miljö- och klimatpolitik som sätter fokus på resultat och hoppfullhet snarare än
symbolpolitik och skuldbeläggande. Klimatomställningen är
vår tids dominerande miljöfråga. Vi måste minska utsläppen
av växthusgaser. För att lyckas
krävs framförallt två saker: stora
mängder ren el, och tillståndsprocesser som gör att företag
kan utveckla sin verksamhet och
minska sin klimatpåverkan. Vi
kommer att behöva dubbelt så
mycket el de kommande decennierna. Moderaterna vill därför att alla fossilfria energislag
– vatten, vind och kärnkraft –
ska kunna bidra så att vi har el
även när det inte blåser. Vi vill
bevara dagens kärnkraft och ta
steg för att utveckla ny. Dagens
problem med skyhöga elpriser i
söder måste lösas. Tillståndsprocesserna måste kortas och göras enklare – framförallt måste
det vara slut på att myndigheter överklagar varandras beslut
och på så vis förlänger processerna. Det måste också bli enklare för människor att göra rätt.
Den som väljer att köra en elbil
måste veta att det går att ladda
den i hela landet. Därför vill vi
bygga många fler laddstolpar
i hela landet. Påverkan vi har
på vår miljö måste minska och
vi måste utveckla en cirkulär
ekonomi, där vi återvinner mer
material. Regeringens plastpåseskatt är ett rejält misslyckande, eftersom den straffar de
företag som utvecklar hållbara
plastpåsar. Skatten måste bort.
Vi moderater ser även värdet av
människan i naturen och betydelsen av ett rikt friluftsliv. Därför
vill vi utveckla friluftslivets infrastruktur i form av vandringsleder
och liknande. Med den moderata klimat- och miljöpolitiken
ska fler kunna njuta av vår rena
och vackra natur – idag och i
framtiden.

Jessica Rosencrantz
miljö- och klimatpolitisk talesperson

Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Slutord

Så här kan du bidra!

Ingen frihet utan trygghet.
I en orolig värld med ett krig i vår närhet är det värt att påminnas om det. Självklart är det
varken första eller sista kriget som nu utkämpas, och många av oss som nu bor i Sverige
har kanske själva upplevt det i sin närhet, även närmare än kriget i Ukraina. Det är dock
aldrig fel att upprepa att det är hemskt med ett krig och blodspillan. Sånt skapar känslan
av illamående och man kan inte låta blir att fundera över vad som är viktigt i livet.
När man dessutom ser våldsamheter och kravaller på våra egna gator, där vissa människor gör det till sin uppgift att vilja skada poliser, samma poliser vars uppgift är att skydda
vårt samjhälle och vår demokrati, så funderar man hur man bäst skyddar vårt samhälle. I
det här landet är det bästa sättet via det fria valsystemet med att rösta på bättre alternativ
än det som finns idag.
Den 11 september 2022 är det val i Sverige. Snart väljer vi våra representanter till olika
församlingar: Riksdag, Region och Kommun. I en representativ demokrati är det du och
jag som väljer vilka som ska representera oss i dessa församlingar. Nu måste vi fråga
oss vem vi egentligen litar på. Någon som lovar och lovar men som aldrig levererar och
beter sig handlingsförlamat varje gång en kris inträffar? Eller den som vågar agera i såna
situationer? Den som är mån om det fria samhället utan förtryck från olika håll.
Glöm inte att rösta på Moderaterna i våra olika val den 11 september 2022.

VILL DU HJÄLPA TILL?
Kontakta oss:

www.kistamoderaterna.se

SE OSS PÅ YOUTUBE
youtube.com/user/moderaterna
LÄS MER OM OSS
På moderat.se kan du läsa om vår politik
moderaterna.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

e större?
friheten i Kista lit
Hur vill DU göra

FÖLJ OSS PÅ TWITTER
Twittrar du men missat att vi har en egen
Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/Kistamoderat

Aleks Sakala, kryssa.sakala.se - Ordförande Kistamoderaterna

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

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

Följ oss här:

instagram.com/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.

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. Bli medlem
redan idag och snart kan du också representera dina grannar.
Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kommun,
Region 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 Moderaterna!

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

Kistamoderaterna
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/engagera-dig
Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

