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Besök i Enskede-Årsta-Vantör
Den 22 januari besökte Erik Slottner tillsammans
med Margaretha Åkerberg och Claes Karlsson
stadsdelen Enskede-Årsta Vantör. Besöket
inleddes på Rågsved Community Center (RCC),
en satsning för att nå arbetslösa 18-24 år bosatta i
Rågsved.
På bilden syns Agneta Stenborg, tf chef för kultur,
fritid, demokrati, Nishte Husseini, coach studier
på RCC, Robert Jelinek, samordnare RCC
Östberga, Erik Slottner, Lena Lundström-Stoltz,
stadsdelsdirektör samt Margaretha Åkerberg

Gruppen besökte även köket på restaurang
Senioren på Rågsveds servicehus. Jenny
Ericsson, verksamhetschef, visade runt i det
kök som lagar maten till diverse enheter inom
stadsdelarna. Därefter besöktes Stureby vårdoch omsorgsboende och dagen avslutades på
förvaltningen tillsammans med ledningen.
På bilden Mejke Runström, Erik Slottner,
Margaretha Åkerberg, Lena Lundström-Stoltz
samt Claes Karlsson.

Kommunfullmäktige 25 januari
Vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 25 januari beslutades bland annat om
att anlägga en cykelbana på Värtavägen.
Vidare beslutades om utvecklingen i
Larsboda, med start i Slakthusområdet,
samt om Liljevalchs konsthall. Läs mer
om sammanträdet här

Inspirations- och
politikutvecklingskväll
Den 28 januari träffades kristdemokrater från
Stockholms stad för en inspirationskväll om
trafikpolitik. Vi fick en dragning av stadens
arbete med trafikfrågor i stort, främst med
inriktning på gods- och leveranstrafik. Märta
Brolinson, gods- och citylogistikansvarig på
trafikkontoret, var kvällens inbjudna gäst.
Micke Valier (KD) inledde kvällen och flera
konkreta förslag på politikutveckling inom
trafikområdet föreslogs under de efterföljande
diskussionerna.

Besök i stadsdelen Norrmalm
Den 5 februari besökte Erik Slottner tillsammans
med Annette Hultåker verksamheter på Norrmalm.
Besöket inleddes ett möte med Johanna Engman,
stadsdelsdirektören, och Susanna Halldin från
förvaltningen. Därefter besöktes Väderkvarnen, ett
kommunalt äldreboende med två profilboenden för
personer med psykisk ohälsa. Observatorielundens
skola stod näst i tur, där gruppen träffade rektor
Karin Nord och bitr rektor Susanne Forss.
På bilden samtalar Erik på skolans fritids med några
elever. Nästa bild visar Annette Hultåker, Erik och
rektor Karin Nord.

Elevbesök på kansliet
Den 3 februari besökte några elever
från Norra Real kansliet för att prata
med Erik Slottner om miljöfrågor och
några andra aktuella politiska frågor.

Kommunfullmäktige 8 februari
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8
februari beslutades om upprustning av
Stockholms stadsbibliotek, program för
upphandling och inköp för Stockholms stad,
samt nyproduktion av bostäder i kvarteret
Rösträknaren i Årsta. Läs mer här

Rundtur med Micasa
Den 9 februari besökte Erik Slottner,
vice ordförande för Micasa, tillsammans
med delar av den övriga styrelsen
utvalda delar av bolagets
fastighetsbestånd.
På bilden syns förutom Erik även
Yvonne Fernell-Ingelström (M).

Seminarium med Mona Sahlin
Den 11 februari var Erik Slottner på ett
seminarium om våldsbejakande extremism.
Nationella samordnaren Mona Sahlin
informerade om sitt arbete. Erik har i både
debattartiklar och TV-sända debatter och
intervjuer framhållit Kristdemokraternas
syn på problematiken.
Exempelvis:
http://www.svd.se/hatpredikanter-skastoppas-vid-gransen

Storgruppsmöte om trafikfrågor
Den 15 februari besökte Jonas Eliasson,
tillträdande trafikdirektör i Stockholms
stad, Kristdemokraternas storgruppsmöte.
Eliasson diskuterade trafikpolitik med
våra ledamöter i facknämnder,
stadsdelsnämnder och bolag.

Brottsofferveckan Tryggare Sverige
Under brottsofferveckan 15-19 februari besökte Erik
Slottner ett antal seminarier, bland annat om mäns
utsatthet för våld i nära relationer, ett ämne som han
uppmärksammat i flera medier.
Bland annat: http://nyheter24.se/debatt/830300-manblir-ocksa-misshandlade-i-hemmet-varfor-prataringen-om-det

Debatt om våld mot män i nära
relationer
Den 17 februari debatterade Erik
Slottner mot Anna Rantala Bonnier (FI)
om våld mot män i nära relationer.
Debatten sändes live av Nyheter24. Se
debatten i efterhand här:
http://nyheter24.se/debatt/830440-sevar-livedebatt-om-man-som-utsatts-forvald-i-hemmet

Kommunfullmäktige 22 februari
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22
februari beslutades bland annat om Stockholms
stads kompetensutvecklingsfond där
Kristdemokraterna är kritiska mot att enbart
kommunala utförare får ta del av medlen. Erik
Slottners motion om att Stockholms stad borde
ingå vänortsavtal med lämpliga städer i
Rumänien debatterades också och Ofelia
Namazova fick under frågestunden tillfälle att
lyfta Kristdemokraternas förslag om att
samhällsorientering ska bli obligatorisk för
nyanlända. Läs mer på Erik Slottners blogg

Media
Ett urval av artiklar och ämnen där vi har synts i media. Vi lägger upp de allra flesta artiklar
och klipp på Facebook och Twitter. Gilla, dela och sprid gärna!
Sluta släta över oacceptabla beteenden. Debattartikel i Dagens Samhälle (1/3):
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-slaeta-oever-oacceptabla-beteenden22991?pack=22737
Dags att bryta tystnaden om misshandlade män (Nyheter24, 17/2):
http://nyheter24.se/debatt/830300-man-blir-ocksa-misshandlade-i-hemmet-varfor-prataringen-om-det
Debatt med FI om våld i nära relationer och vikten av en mansjour i Stockholm (Nyheter24,
16/2):
http://nyheter24.se/debatt/830440-se-var-livedebatt-om-man-som-utsatts-for-vald-i-hemmet

Nej till lagliga graffitiväggar (Nyheter24, 15/2):
http://nyheter24.se/nyheter/politik/830104-kd-vill-stoppa-graffitivaggar-i-stockholm-far-hardkriitk
Lagliga graffitiväggar stoppar inte klotter (Fastighetstidningen, 15/2):
http://fastighetstidningen.se/lagliga-vaggar-stoppar-inte-olagligt-klotter/
Erik Slottner intervjuades i SVT Nyheter Stockholm 15/2 om vikten av att ensamkommande
barn och ungdomar får utbildning om normer och värderingar. Klippet finns inte kvar på
nätet.
Erik Slottner intervjuades av SVT Stockholm 28/1 om gatubarn som är kriminella och begår
brott i Stockholm. Klippet finns inte kvar på nätet.
Erik Slottner intervjuades vidare i SVT Stockholm 3/2 med anledning av att en producent på
SR framhållit att utspelet om att gatubarn som begår brott bör placeras på ungdomshem
(istället för att bollas mellan myndigheter och i praktiken vara hänvisade till ett liv på gatan)
bidragit till kravaller på Sergels torg. Klippet finns inte kvar på nätet.
Oacceptabel nedskräpning på Kungsholmen (Vårt Kungsholmen 15/2):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-pa-kungsholmen-skyller-okad-nedskrapningpa-andra/aRKpbj!5WjQXxoxzaN8DGfIKo8ahA/
470 bostäder byggs i Axelsberg (Mitt i Söderort, papperstidningen, 9/2-16)
Bråk om Söderorts skogar (Mitt i Söderort, 27/2-16)
Kristdemokraterna välkomnar blocköverskridande samtal om tiggare (DN, 28/1):
http://www.dn.se/sthlm/blockoverskridande-samtal-om-eu-migranter-valkomnas/
Utan värderingar ingen integration skriver Erik Slottner och Ofelia Namazova i SvD (21/1):
http://www.svd.se/integration-star-och-faller-med-varderingar/om/overgreppen-under-we-aresthlm
Erik Slottner intervjuas i SVT Stockholmsnytt om bland annat Kristdemokraternas
äldreboendegaranti: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/vi-har-svikit-de-aldre
Erik Slottner uttalar sig om sopkrisen i delar av Stockholm (DN, 20/1):
http://www.dn.se/sthlm/stockholm-far-inte-bli-nordens-neapel/
Kristdemokraterna är kritiska till att elevernas fria skolval kan stoppas i Stockholm:
http://www.dn.se/sthlm/kritik-mot-att-elevernas-fria-skolval-stoppas/
Erik Slottner m.fl. politiker kommenterar rivningar i Stockholm (DN, 6/1, papperstidningen)
Aftonbladet debatt (11/1): Så förhindrar vi trakasserier och sexövergrepp
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22072521.ab
Erik Slottner intervjuas i SvD (11/1) om kamerabevakning vid festivaler:
http://www.svd.se/infor-kameraovervakning-av-festivaler/om/overgreppen-under-we-aresthlm

SVT Stockholmsnytt (nätet): Kristdemokraterna vill kameraövervaka festivaler för unga
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/stockholm/kameraovervaka-festivaler-for-unga
Mitt i (papperstidningen, 11/1) om bland annat Kristdemokraternas förslag på åtgärder för att
motverka sexövergrepp på festivaler mm.
Direktpress skriver också om frågan (11/1):
http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/politiker-kraver-atgarder-efter-sextrakasserier-pa-weare-stockholm/aRKpak!fg5C3wbdFeluuRf4AxnYdw/
Även män utsätts för våld i nära relationer, skriver Erik Slottner i Aftonbladet (3/1):
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article22019254.ab

Synpunkter, idéer och tips?
Kristdemokraterna i Stockholms stadshus gör regelbundet utspel i aktuella frågor. Kontakta
oss om du har synpunkter, idéer eller förslag på saker som vi bör lyfta i debatten. Skriv gärna
insändare utifrån våra pressmeddelanden och debattartiklar.

Ni följer väl oss på nätet?
Sprid våra budskap i sociala medier! Retweeta gärna, kommentera, dela och gilla på
Facebook…
Twitter:
@KDStadshuset
@erikslottner
@sofiamodigh
@valiersthlm
@OfeliaNamazova

