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NU TAR VI UPP KAMPEN MOT
SOLNA – LÄGRE KOSTNADER
FÖR EKONOMISKT BISTÅND
Sundbyberg har i år det lägsta antalet hushåll med ekonomiskt bistånd (det som förr kallades socialbidrag) på åtta år. Det
är goda nyheter för alla de sundbybergare som nu har ett jobb att gå till istället för att behöva söka stöd från kommunen,
men även goda nyheter för kommunen som helhet. När fler arbetar får vi mer resurser till skolan och äldreomsorgen.
UNDER DET GRÖNBLÅ styrets första år i Sundbyberg har vi sjösatt en rad reformer för att få ner bidragsberoendet och ta arbetslinjen till Sundbyberg. Det handlar
om att börja följa upp felaktiga utbetalningar, utöka arbetet med hembesök, ta fram
riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd och införa närvarokrav i kommunens insatser för att komma vidare till jobb. De som lever på bidrag ska göra allt
vad de kan för att komma vidare och fusk ska aldrig löna sig. Detta nya arbetssätt,
den så kallade Sundbybergsmodellen, kommer under året utvecklas med en bred
palett av olika vägar till egen försörjning.
– Vi är glada att färre sundbybergare är beroende av försörjningsstöd samtidigt
som kommunen fortsätter växa. Vi kommer fortsätta utveckla och implementera
Sundbybergsmodellen och är inte nöjda förrän alla sundbybergare som kan och
vill arbeta har ett jobb, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande
i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Sundbybergs grannkommun Solna har under tio års tid arbetat målmedvetet för
att minska antalet hushåll med försörjningsstöd, när S-styrda Sundbyberg gått i
motsatt riktning. För tio år sedan hade Solna och Sundbyberg relativt lika kostnader för ekonomiskt bistånd, utslaget per kommuninvånare. Sedan genomförde
Solna ett omfattande arbete och lyckades sänka sina kostnader kraftigt. Samtidigt
gick Sundbyberg i motsatt riktning med kraftigt ökade kostnader, också per kommuninvånare. Genom hårt arbete med fokus på individanpassade insatser har Solna
lyckats minska antalet hushåll med försörjningsstöd till en av länets och landets
lägsta. Det är en av de kommuner som Sundbyberg nu inspireras av.
– Genom att lära oss av goda exempel, bland annat från vår grannkommun, kan
vi stötta fler sundbybergare till jobb eller studier. Genom Sundbybergsmodellen
har vi nu påbörjat den resan, avslutar Josefin Malmqvist (M).
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UNGDOMSAMBASSADÖRERNA
SKA MINSKA UTANFÖRSKAPET
I HELA SUNDBYBERG
Nya Ungdomsambassadörer ska
arbeta för att minska utanförskapet i hela Sundbyberg. Ungdomsambassadörerna består av
tre olika delar, där en del är den
verksamhet med lokala ungdomar som funnits sedan tidigare.
Därutöver ska förebilder från
området rekryteras, exempelvis
företagare, jurister, universitetsstudenter eller andra som vill
arbeta extra och bidra till sitt lokalområde utanför sin ordinarie
sysselsättning.
NYTT ÄR OCKSÅ ett uppsökande arbete där socialtjänsten ska arbeta aktivt

för att fånga upp ungdomar i åldrarna
16-25 år som varken arbetar eller studerar. Antalet ambassadörer utökas från
dagens fem, till mellan tio och femton
personer.
– Genom att knyta till oss lokala
förebilder och samtidigt börja arbeta
uppsökande hoppas vi kunna fånga upp
fler unga som behöver hitta vägar ur utanförskap. Då är det också naturligt att
vi samtidigt breddar verksamheten till
hela Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.
Ungdomsambassadörerna kommer
jobba främst mot unga vuxna som är

mellan 16-25 år och som varken studerar eller arbetar. Den grönblå majoritetens mål är att förebygga utanförskap i
hela Sundbyberg. Beslut om projektet
fattas i slutet av mars 2017.
Nyheterna i korthet:
•

•

Ungdomsambassadörer i hela
Sundbyberg. Fokus kommer ligga
på Rissne, Hallonbergen och Ör.

•

Ett uppsökande arbete kommer
påbörjas för att fånga upp unga
vuxna 16-25 år som inte studerar
eller arbetar.

•

Tydliga mål för verksamheten
kommer tas fram och de kommer
följas upp regelbundet.

NAMN (M),
Titel

Utöver ungdomar kommer lokala
förebilder att rekryteras, exempelvis företagare eller andra yrkesverksamma personer lokalt, efter
inspiration från Botkyrka.

BESÖK I STADENS VERKSAMHETER
OCH HOS LOKALA NÄRINGSIDKARE
Den grönblå majoriteten har styrt
i drygt ett år och stadens verksamheter är många och viktiga.
Partiföreträdare för alla majoritetspartier besöker kontinuerligt
olika verksamheter för att lyssna
in och se hur det dagliga arbetet
ser ut.
– STADENS VERKSAMHETER OCH
det lokala näringslivet är det som får
vår stad att fungera och utvecklas. Det
är viktigt som politiker att lära sig och
visa uppskattning för den mängd av
viktiga insatser som utförs på en daglig basis, säger Mikael T Eriksson (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Tillsammans har de moderata ord-

förandena Mikael T Eriksson, kommunalråd och kommunstyrelsens
ordförande, Josefin Malmqvist, kommunalråd och ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämnden och Morgan
Lindqvist, ordförande i grundskole- och gymnasienämnden varit ute på
över 100 besök.
– Besök ger fantastisk inspiration och
energi. Mina besök är veckans höjdpunkt och ger mig idéer och inspel
för hur vi kan göra vår fantastiska stad
ännu bättre, säger Josefin Malmqvist
(M), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.
NAMN (M),
Titel

EN BRA RUBRIK OM
TRYGGHET, ELVIRA SKA
Hallonbergen och Rissne har under den senaste tiden skakats
av flera våldsamma och tragiska
händelser. Familjer har splittrats,
vänner har förlorats och många
känner en stor oro över utvecklingen. Det finns en känsla av att
det inte satsas tillräckligt i områdena.
– I DESSA LÄGEN är det viktigt att ha
en stor förståelse för att människor känner oro. Från politikens sida ska vi lyssna på medborgarna och komma fram
med konkreta förslag för hur vi kan få
människor att uppleva en större känsla
av trygghet i hela staden. Alla stadsdelar
ska vara attraktiva för boende och näringsliv, säger Mikael T. Eriksson (M),
kommunstyrelsens ordförande.
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Med anledning av det inträffade presenterar nu Moderaterna i Sundbyberg
ett antal förslag för hur vi kan förbättra
tryggheten i hela Sundbyberg:

•

Parker och grönområden ska vara
välupplysta nattetid.

•

Förvaltarens tjänst ”tryggve” ska
fortsätta och utvecklas genom till
exempel eskort hem på kvällen och
genom mer fokus på trygghetsarbetet inom hyresbeståndet.

•

Vi ska införa en grannstödsbil som
stöd till de grannsamverkansföreningar som finns i staden.

•

Staden, tillsammans med frivilligorganisationer, Förvaltaren och
Polisen, har kommit överens om
ett samverkansavtal för ökad trygghet och polisnärvaro i framförallt
Hallonbergen och Rissne.

•

Centrumutveckling sker i Hallonbergen, Ör och Rissne där det ska
skapas nya trygga mötesplatser.

•

Kameraövervakning i Förvaltarens
garage i Hallonbergen.

Buskage och annat som stör sikt i
våra parker ska hållas välklippt och
snyggt.

•

Fler väktare som en del i en ökad
vuxennärvaro i Hallonbergen och
Rissne.

•
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DET FINNS INGA enkla svar som skapar trygghet över en natt. Det är ett
långsiktigt arbete som handlar om förtroende mellan bland andra medborgarna, polisen, staden och andra organisationer. Det krävs riktade satsningar
i de områden som upplevs som mest
otrygga:
– Hallonbergen, Ör och Rissne har
länge varit längst ner på listan över prioriterade områden. Det förändras nu när
vi satsar mer än någonsin på ökad service, så som förskolor, skolor och butiker,
avslutar Mikael T. Eriksson (M).
NAMN (M),
Titel
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Kandidera i valet?

Vårens aktiviteter!
KANDIDATSKOLA DEL 1:
HUR STYRS EN KOMMUN
Onsdag 5 april, kl 18.00-20.00
Partilokalen

MORGANKAMPANJ VID SKOLA
Torsdag 6 april, kl 07.45-08.15
Lilla Alby skola
DÖRRKNACKNING
Söndag 9 april, kl 15.00-17.00
Partilokalen
TELEFONKAMPANJ
Söndag 9 april, kl 15.00-17.00
Partilokalen
KAMPANJ INNAN KFG
Onsdag 19 april, kl 17.00-17.45
Hallonbergen Centrum

DÖRRKNACKNING
Söndag 23 april, kl 15.00-17.00
Partilokalen

Snart börjar kandidatskolan 2017. Kandidatskolan riktar
sig främst till för dig som är ny inom politiken eller som vill
förbättra dina kunskaper, men alla är välkomna!

TELEFONKAMPANJ
Söndag 23 april, kl 15.00-17.00
Partilokalen

Kandidatskolan ger kunskaper inom ett brett område och
rustar för uppdrag i nämnder och styrelser. Kandidatskolan
avslutas i december med utdelning av diplom till
alla deltagare som deltagit i minst 80 procent av alla
utbildningstillfällen.

KAMPANJ INNAN KF
Måndag 24 april, kl 17.00-17.45
Hallonbergen Centrum
MORGANKAMPANJ VID SKOLA
Onsdag 26 april, kl 07.45-08.15
Duvboskolan

Vi vill ha din anmälan snarast, men senast 10 april. Första
träffen är redan den 5 april i stadshuset. Skicka din
anmälan till sundbyberg@moderaterna.se. Det behövs
ingen förkunskap för att delta, alla är välkomma!

DÖRRKNACKNING
Söndag 5 maj, kl 15.00-17.00
Partilokalen

Valberedningen kommer att bli informerade om vilka som
har deltagit så att de har mer information i sitt arbete för
att ta fram det bästa laget för moderaterna i nämnder och
till valet 2018.
Hoppas vi ses!

Vill du veta mer?

Nya Moderaterna i Sundbyberg anordnar kampanjer,
utbildningar, talarkvällar och sociala aktiviteter. Ett
engagemang i föreningen är ett perfekt sätt att lära sig mer
om vad som händer i Sundbyberg och att träffa trevliga
likasinnade moderater med vitt skilda bakgrunder. I höst
drar vi igång vårt politikutvecklingsarbete för att fortsätta
utveckla vår politik och göra Sundbyberg ännu bättre.

Ordförande (t.h.) och vice ordförande (t.v.)

Ny styrelse

Vill du stötta vårt arbete genom att bli medlem? Eller vill du
själv engagera dig och bidra till att göra Sundbyberg ännu
bättre? Varmt välkommen!

Tack för förtroendet! På årsmötet 2017 valdes en ny
styrelse för Nya Moderaterna i Sundbyberg.
Den nya styrelsen består av följande personer:
• Josefin Malmqvist, ordförande (omval)
• Morgan Lindqvist, vice ordförande (omval)
• Eva Pavoni, ledamot (omval)
• Ina Djurestål, ledamot (omval)
• Staffan Sundén, ledamot (nyval)
• Elham Norouzi, ledamot (nyval)
• Timothy Chapman (MUF)

Har du frågor kring hur du kan engagera dig eller bidra?
Kontakta vår föreningsordförande Josefin Malmqvist på
0736 - 947 974 eller josefin.malmqvist@moderat.se
Bli medlem!
Swisha 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn,
personnummer och telefonnummer. Eller sätt in 100 kronor
på Bankgiro 5040-0365 eller Plusgiro 295958-3, uppge
namn och personnummer.

Under 2017 kommer kampanj- och aktivitetstempot
trappas upp. I kalendariet här intill finns några av
kommande aktiviteter. Kalendariet i sin helhet finns på
föreningens hemsida www.moderaterna.net/sundbyberg.

Mer information om hur du kan bli medlem
www.moderat.se/bli-medlem

sundbyberg
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