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Inledning
Vilka är ni då? Den frågan får vi som är politiskt aktiva i Medborgerlig Samling ganska ofta.
Glädjande nog. Det är många medborgare som undrar och vill veta mer. Medborgerlig
Samling startades 2014 och är Sveriges just nu snabbast växande parti. Av och för
medborgare. Vi är nämligen ett gäng helt vanliga medborgare med vanliga jobb som vi trivs
med och helst vill ägna oss åt. Men, de problem som i decennier tillåtits växa sig gigantiska i
Sverige inom snart varje politiskt område, har medfört att vi valt att engagera oss för att
skapa förändring till det bättre.

Vi tror på meritokrati, det vill säga att den som är mest kompetent är den som ska verka för
att förbättra politiken inom just sitt område. Något som i sin innebär att den politik vi mejslar
fram är baserad på yrkeskompetens inom politikområden såsom näringsliv, rättspolitik,
sjukvård, socialpolitik, skola, energi, jordbruk, infrastruktur etc. I de fall vi saknar
yrkeskompetens internt, lyssnar vi på de som har den och vad dessa ser som viktigt inom
sin profession.

Ideologiskt är vi ett liberalkonservativt parti som tror på frihet för medborgaren att själv
bestämma över sitt liv och sin ekonomi och en mindre, fast vassare, kommun som ska ägna
sig åt kärnuppgifter och tillåtas växa sig större än vad kärnuppgifterna kräver.

Vi är ointresserade av att bunta ihop medborgare i olika grupper utifrån kön, etnicitet, kultur
och sexuell läggning. Istället vill ha ett samhälle där kompetens är det som räknas. Där alla
vuxna, friska medborgare arbetar och gör rätt för sig. Där var och en primärt tar ansvar för
sig och sin familj så att unga, äldre, funktionshindrade och sjuka kan få det stöd de behöver.

Håller du MED?



Ett rikare liv på äldre dar
Medborgerlig Samling vill återskapa och värna om samhällskontraktet. Alla medborgare som
arbetat, betalat skatt och byggt upp vårt land ska ha en pension som går att leva väl på efter
ett helt yrkesliv. Det ska alltid löna sig att ha arbetat och gjort rätt för sig. Därför vill vi på
riksnivå höja grundavdraget till 100.000 kr, d.v.s. att de första 8 333 kronorna per månad är
skattefria. Vi vill även ha personal med goda kunskaper i svenska språket och svensk kultur
för att de äldre ska känna sig trygga och kunna kommunicera sina behov, såväl på vård-
som äldreboenden och inom hemtjänsten.

Förbjud tiggeriet
Tiggeriet leder till människohandel, prostitution, nedskräpning och miserabla levnadsvillkor.
EU's fria rörlighet var tänkt att underlätta för turism och arbete - inte möjliggöra
gränsöverskridande kriminalitet. Tiggeriet måste förbjudas i hela Sverige, men tills det sker,
lokalt i Järfälla genom ett tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna i Järfälla kommun.

Stoppa våldet
Våldet i samhället finns numera överallt. I hemmet, på öppen gata och mellan främlingar.
Alla insatser måste sättas in för att avskilja våldsverkarna från det öppna samhället, och vi
vill starta redan i hemmet. Det är där man börjar bygga trygghet. Vi vill se tydligare och
tidigare insatser från socialtjänsten i Järfälla. Relationsvåld, uppfostringsvåld, hedersvåld
och förtryck, begynnande kriminalitet och liknande måste uppmärksammas långt tidigare än
idag.

Fler skattebetalare = Lägre skatt
Skattebasen i Järfälla har eroderat under lång tid. Det betyder att allt färre skall försörja allt
fler, en omöjlig ekvation. Järfälla har inte råd med fler vuxna personer som inte betalar sin
del av kakan, dvs kommunalskatten. För att trygga Järfällas framtid och vår satsning på
skolan måste fler skattebetalare välja Järfälla. Med flera av våra politiska förslag vill vi locka
höginkomsttagare till kommunen samtidigt som vi drar ner på onödiga, offentliga utgifter.
Och självklart ska vi sänka skatten! Utan att tumma på kommunens kärnuppdrag.

1000 nya villatomter i Järfälla
I Järfälla byggs det just nu lägenheter som aldrig förr, och det har påverkat både natur,
skattebas och kriminaliteten till det sämre. Många familjer söker villatomter för att bygga sitt
eget hem på och det är dags för kommunen att frigöra mark för dessa villor. Vi behöver fler
höginkomsttagare i kommunen som söker riktiga 1-2000 m2 tomter för sitt framtida hem,
precis så som Järfällas villaområden byggdes en gång i tiden (på 60- och 70-talet). Det är
dags att vända trenden från en utanförskaps-kommun till en kommun för höginkomsttagare.

Lägenheter till Järfälla-borna - inga gräddfiler
Järfällahus lägenhetsbestånd skall i första hand gå till Järfällabor och vi kommer sätta stopp
för olika typer av gräddfiler för personer som inte har någon anknytning till kommunen
utnyttjar. Kötid ska alltid gälla. Utöver detta vill vi att förvaltaren inventerar hela sitt
fastighetsbestånd löpande och regelbundet i syfte att avhysa illegala
andrahandshyresgäster. Enligt JHAB är 10% av lägenheterna bebodda av personer som inte
har där att göra. Det är ungefär 300 lägenheter!



Stoppa bidragsfusket
Det fuskas med bidrag, både till politiska, religiösa och etniska föreningar och till
privatpersoner som är fullt arbetsföra. Missbruket av bidragssystemen måste omedelbart
åtgärdas och oanmälda hembesök utföras. Bidrag till föreningar för vuxna ska i möjligaste
mån helt avbrytas eller minimeras.

Inga bidrag utan motprestation
Idag betalas försörjningsstöd ut till allt för många personer som istället borde arbeta och få
lön. Vi vill ha en socialtjänst som ges utrymme att arbeta förebyggande med tid för familjerna
och regelbundna, oanmälda hembesök för att bedöma möjligheten till arbete och för att
säkerställa vilka som bor där de uppger. Även multipla identiteter ska i möjligaste mån
utredas. Får man pengar från det gemensamma vill vi också att man på heltid deltar i
kommunala aktiviteter, SFI eller motsvarande utbildningsinsats. Vid frånvaro dras bidraget
in.

Järfälla ska ha skolor av högsta kvalitet
Det är en styv målsättning, men vi måste dit. Har vi högkvalitativa skolor attraherar vi
familjebildande personer som söker kommun att slå ner sina bopålar i. Skolans kvalitet och
förutsättningar är en av de viktigaste sakerna en medveten, ung familj söker efter när man
väljer ny hemkommun. Utöver detta får vi toppresterande ungdomar, förutsättningar för ett
rikt arbetsliv och minskar riskerna för att ungdomar rekryteras till kriminella gäng.

Höj lärarlönerna
Lärarna är nyckeln till den bästa skolan och för att attrahera de bästa lärarna måste lönerna
vara generösa. Därför går vi till val på att höja lärarlönerna och därmed säkra den absolut
mest kompetenta personalen i kommunens skolor.

Inför specialklasser och en resursskola
Mindre specialklasser ska införas för elever med stora behov oavsett kognitiv
funktionsnedsättning eller svårighet. Utåt- eller inåtagerande elever ska istället få
undervisning i en särskild resursskola som inrättas i kommunen. Denna skola ska bemannas
med specialutbildad personal med mångårig erfarenhet och hög lön.

Trygg förskola med svensktalande personal
Svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället och grunden för det läggs primärt
redan i unga år. Därför är det absolut nödvändigt att personalen i Järfällas förskolor
behärskar svenska språket till fullo. Barn som går i förskolan skall assimileras in i den
svenska kulturen och då måste språket finnas där.

Trygg skola och lärare med rätt att undervisa
Det är en självklarhet att lärare som undervisar våra elever har adekvat utbildning och
behörighet. Därför går vi till val på att lärare i kommunens skolor skall vara legitimerade och
behöriga. Lärare ska också ha stöd av rektorer, förvaltning och politiker i att upprätthålla
ordningen i klassrum och övrig skolmiljö. Barn eller ungdomar som stör eller använder våld
ska förflyttas ut från klassrummet och omhändertas av annan personal på skolan. En



pedagog ska undervisa elever och inte behöva lägga tid på bråk och stök. Utöver det vill vi
ändra lagstiftningen så att lärare och rektorer får en rättslig ställning som motsvarar
ordningsvaktsförordnande och att betyg i ordning och uppförande återinförs.

Stopp för religiösa kläder i skolan
Skolpersonalen i Järfällas skolor skall ha en neutral klädsel. En självklarhet med tanke på
den mix av kulturella bakgrunder som våra elever bär med sig. Religiösa smycken,
klädesplagg eller stilmässiga uttryck får döljas eller lämnas hemma. Skolan ska inte vara en
plats där religiös propaganda torgförs. Religionen är en privatsak mellan den troende och
dennes Gud - inget som behöver manifesteras och speciellt inte i skolan, en plats dit alla ska
känna sig välkomna. Vi går till val på att all personal i Järfällas skolor skall ha en religiöst
neutral klädsel.

Ett städat och klotterfritt Järfälla
En stad som är ren och fin visar att kommunen bryr sig om sina invånare. I sin tur leder det
till mindre allmän nedskräpning och röra. Vi vill att Järfälla ska visa sig från sin bästa sida. Vi
vill därför ha en förstärkt skräp- och klotterpolicy och ett tydligt kommunalt uppdrag att
motverka skräpiga områden. Detta kan vara en kommunal insats kopplat till
försörjningsstöd.


