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- en tidning från Nackamoderaterna -

”Nackas ekonomi är urstark”
I det här numret:
-Det är inte bara över Nacka stadshus som solen skiner, även kommunens ekonomi är strålande, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Nacka har en urstark
ekonomi, utbrister kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M) glatt
när Nackabladet träffar
honom för att prata om
2017 års bokslut för kommunen. 700 miljoner i
överskott förra året och
väldigt liten låneskuld
gör att vi står starka för
framtida investeringar
och den lågkonjunktur
som kommer förr eller
senare.
Nacka kommun omsätter drygt
6 miljarder kronor. De mesta av
intäkterna kommer från kommunalskatten, som kunde sänkas i Nacka både 2017 och 2018
och nu är sjunde lägst i Sverige.
18 kronor och 43 öre betalar
Nackaborna av varje intjänad
hundralapp till kommunen.
En orsak till det goda resultatet
är en större fastighetsförsäljning, som gjort att kommunen
kunnat betala av lån och därmed sänka sina räntekostnader.
Men i ett längre perspektiv är
det allmän sparsamhet och tuff
budgetstyrning som gett effekt,
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eftersom nästan alla nämnder
och verksamheter nu är i balans.
-Vi hushållar med skattepengarna. Medborgarna ska känna att
de får maximalt värde för varenda krona de betalar.
M prioriterar skolan
Nästan hälften av pengarna går
till skolan och förskolan och det
är en summa som ökat med 400
miljoner kronor sedan 2014.
-Vi moderater har en uttalad vilja att satsa på skolan eftersom
det ger alla möjligheter att lyckas i livet, oavsett varifrån man
kommer. Med skickliga och engagerade lärare kan våra ungdomar komma så långt de vill. Bra
skolor kostar pengar och därför
har vi höjt skolpengen rejält.
Varje högstadieelev får med sig
9 000 kronor mer i år till den
skola de valt jämfört med hur
det såg ut 2014.
Och kunskapsresultaten i Nackas skolor är utomordentligt
goda. I Nacka är det 94 procent
av eleverna som blir behöriga till
gymnasiet, medan motsvarande
siffra i landet har minskat till
82,5 procent. Nackas kommunala gymnasier hade dessutom

de näst bästa resultaten i hela
landet.
-Skolresultaten i Nacka ligger
konstant i toppskiktet, säger
Gerdau med viss stolthet. Vi har
varit både målmedvetna och uthålliga i vår politik. Rätt att välja
skola, stor självständighet för
skolorna, tydliga mål och skarp
utvärdering ger bevisligen resultat. Då vill skickliga lärare jobba
här.
3 nya företag varje dag
Mats Gerdau lyfter fram andra
positiva händelser under 2017:
-Företagsklimatet
i
Nacka
är tredje bäst i landet enligt
Svenskt Näringslivs ranking,
och bostadsbyggandet har tagit
fart. Förra året startade tre nya
företag i Nacka och fem lägenheter började byggas – varje
dag! Det ger jobb och nya skatteintäkter för kommunen. Jobben
är ju det vi alla lever av, därför
är det helt avgörande att nya
företag etablerar sig och växer i
Nacka.
-Jag vill också lyfta fram klimatoch miljöfrågorna. Det har varit
lite trögt att komma igång, men

nu är det verkligen fart i arbetet.
Nacka steg 127 placeringar till
plats 16 i Aktuell Hållbarhets
miljöranking och det kändes
som ett välkommet kvitto på att
vi är på rätt väg.
Gerdau räknar upp några av
miljöåtgärderna: omställning
till giftfria miljöer i skolor och
förskolor, ersätta gamla oljepannor med solenergi och fjärrvärme och bygga nya cykelbanor. I
all nybyggnation ställs krav på
gröna värden, t ex nyplantering
av träd och växter på taken, och
sjöarna renas.
Ordning på pengarna
-En förutsättning för att kunna
satsa på skolan och miljön och
samtidigt sänka skatten är att
det är ordning och reda på pengarna och att man agerar långsiktigt. Vi har nu stärkt soliditeten
med 10 procentenheter (till
44%) på fem år. Vi fyller reserverna, betalar av lån och avsätter pengar i en marksaneringsfond. Det finns de som tycker
att pengarna bränner i fickan
och vill göra av med dem med
en gång. Jag vill hellre spara för
framtiden.

Trygghet
8 av 10 är trygga i
Nacka.
Sidan 2.

Miljö
Halva Nacka ska vara
grönt.
Sidan 3.

Integration
2 av 3 nyanlända ordnar
eget boende.
Sidan 4.
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S/MP: var fjärde nackabil
kan förbjudas i Stockholm
Socialdemokraterna och
Miljöpartiet har beslutat
att ge kommuner möjlighet att införa miljözoner
för personbilar. Beslutet
innebär att dieselbilar
som lanserades före 30
oktober 2014 kan förbjudas inom stadskärnor. I
praktiken innebär det att
ungefär var fjärde Nackabo inte kommer att
kunna ta bilen till Stockholms innerstad.

SKOP har under mars och april intervjuat 800 slumpmässigt utvalda Nackabor. 80 procent av de tillfrågade svarar att man upplever att den allmänna tryggheten i Nacka är bra.

8 av 10 trygga i Nacka

Trygghet för alla Nackabor är en av de viktigaste
frågorna för Nackamoderaterna. En ny lokal
undersökning visar att 8
av 10 Nackabor tycker att
den allmänna tryggheten
är bra, och moderaterna
fortsätter satsningarna
på ännu bättre trygghet
genom ett lokalt trygghetspaket.
– Nu kräver vi att staten tar sitt
ansvar och fördelar fler synliga
poliser till Nacka, säger Tobias
Nässén (M), kommunalråd och
ordförande i Nackas brottsförebyggande råd.
Undersökningsföretaget
SKOP har på Nackamoderaternas uppdrag frågat 800
slumpmässigt utvalda Nac-

kabor om hur de upplever
den allmänna tryggheten i
Nacka. Vad blev resultatet?
-Undersökningen visar att 8
av 10 nackabor upplever att
den allmänna tryggheten är
bra och den andelen vill vi öka
ytterligare genom konkreta
satsningar över hela Nacka.
Precis nu i dagarna är det klart
med trygghetsvärdar i Fisksätra
och i Orminge genom ett samarbete mellan kommunen och
lokala fastighetsägare, och
Polarna Nacka rekryterar ny
personal så att de kan vara ute
ännu mer bland ungdomar i
Nacka, säger Tobias Nässén.
Vilka ytterligare åtgärder
kan förstärka trygghetsarbetet framöver?
-På moderaternas initiativ finns
nu ett trygghetspaket i Nacka

på fem miljoner kr för i år med
ett flertal konkreta satsningar,
och nu förväntar vi oss att Polisen också vänder den trend
som varit under den rödgröna
regeringen där Nacka förlorat
ca 30 poliser. På riksnivå har
moderaterna föreslagit satsningar som motsvarar 60 nya
poliser i Nacka och moderaterna föreslår också en betald utbildning för poliser och bättre
löner så att fler erfarna poliser
vill stanna i yrket, säger Tobias
Nässén.

Vid slutet av förra året fanns det
cirka 45 000 personbilar i Nacka.
Av dessa var 18 000 dieselbilar och många klarar inte den
högsta miljöklassningen Euro 6.
-Från Moderaternas sida vill jag
vara tydlig, vi är inte beredda att
medverka till att göra Nackabornas bilar värdelösa. Miljöpolitik ska vara långsiktig och
medborgarna måste kunna lita
på att politiska besked som rör
hushållskassan är bergfasta. Om
man köpte en miljöbil för fyra
år sedan, ska man inte behöva

känna sig lurad i dag, säger Mats
Gerdau (M), kommunstyrelsens
ordförande i Nacka.

-Det är viktigt att värna om miljön. Vi moderater är emot utsläpp, men däremot är vi inte
emot bilen. Vi ser att utvecklingen går mot allt mer miljövänliga alternativ med el-bilar
och renare motorer. Tyvärr har
inte de rödgröna partierna samma framtidsoptimism. De vill
hellre stoppa bilen med bilfria
gator, bilfria dagar, zoner med
dieselförbud, stänga av körfält
på Stadsgårdsleden och säga
nej till Österleden. Det är en
ohållbar politik som kommer att
lamslå hela Stockholm. Redan
idag tillbringar Stockholmarna mer tid på väg till och från
jobben än vad de har semester.

Gerdau avslutar med en uppmaning:

-Om man vill ha ett jobb och
dessutom kunna ta sig till jobbet
med rimlig restid gör man bäst i
att rösta blått. Att bygga Österleden är att vallöfte.

Fakta:

På Nackamoderaternas uppdrag
har SKOP under mars och april intervjuat 800 slumpmässigt utvalda
Nackabor. 80 procent av de tillfrågade svarar att man upplever att
den allmänna tryggheten i Nacka är
bra, 18 procent svarar att den är dålig medan 2 procent inte har någon
uppfattning.

Rekordinvesteringar i Nacka
Nacka kommun investerade 1,1 miljarder kronor förra året och planen är att det ska bli lika
mycket i år. Det är en
ökning med 400 miljoner kronor jämfört med
2016.
De största enskilda investeringarna 2017 var i en ny låg- och
mellanstadiedel på Myrsjöskolan i Boo och två nya förskolor i Duvnäs Utskog och Ältadalen. Även investeringarna i
vägar, belysning och mark har
varit omfattande, främst i Norra Skuru och Kummelnäs. 2018

börjar två nya skolor byggas
(Sigfridsborgsskolan i Älta
och Boo gårds skola) och de
får också nya sporthallar,
precis som Myrsjöskolan.
Planeringen för ”Mötesplats
Nacka” med bussterminal,
tunnelbanestation och överdäckning av Värmdöleden
vid Nacka Forum kommer
också att bli mer intensiv.

Utbildningsnämndens ordförande Tobias Nässén (M)
fyller i:

-Det finns en stark framtidstro i Nacka. God ekonomi gör att vi kan satsa på
bra skolmiljöer och idrottsanläggningar, säger kommunstyrelsens ordförande
Mats Gerdau (M).

Hur har man råd med allt?

Nackabladet ges ut av Moderata Samlingspartiet i Nacka kommun.
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-Det är inte bara nya skolor, utan
vi ska rusta upp skolgårdar och
göra allmänna uppfräschningar
också. Jag tycker att skolbyggnaderna ska signalera att skolan
är viktig, att det är en plats för
både nyfikenhet och bildning.

-Fler invånare innebär fler skattebetalare och att fler är med
och delar på gemensamma kostnader, därför är det viktigt att
vi fortsätter växa. Vi har också
sålt en del fastigheter för att ha
råd att investera i nya, förklarar
Gerdau.

Håller det långsiktigt?
-Ja. Vi ska inte göra alla investeringar själv. Vi vill att drygt
hälften av våra investeringar
ska göras av privata aktörer.

Exempelvis byggs nya skolan på
Kvarnholmen och äldreboendet
i Älta av privata samarbetspartners.

Planskiss på den kommande nya Myrsjöskolan. Bild: Nacka kommun.
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Nackas naturreservat:
•Aborrträsk
•Ekoberget
•Gärdesudden
•Långsjön
•Nackareservatet
•Nyckelviken
•Skogsö
•Strålsjön – Erstavik
•Svärdsö
•Tattby
•Tollare
•Trollsjön
•Velamsund
•Älta mosse

s

Pågående reservatsbildningar:

r

•Skuruparken
•Skarpnäs
•Rensättra
•Baggensstäket

d
t

Drygt 38 procent av Nackas
yta blir skyddad natur inklusive Erstavik, dvs 4866
hektar av totalt 12870. En
hektar är 10 000 kvadratmeter.

När Nacka bygger stad kommer hälften av kommunen att bevaras som naturmiljö.

Halva Nacka förblir grönt
Nacka
planerar
för
ett ambitiöst bostadsbyggande de kommande
åren, särskilt nära den
kommande tunnelbanan
och i centrumområden.
Nu har träd fällts mellan
Nacka Forum och Nacka
stadshus, vilket väcker
frågor hos många.

i

Hur ska Nacka se ut i framtiden? Blir det någon grönska kvar? Nackabladet har
träffat Cathrin Bergenstråhle
(M) kommunalråd och ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Hej Cathrin, vad säger du
till dem som värnar Nackas
natur och grönska?
-Det gör jag också! Det är närheten till natur och vatten som
gör Nacka så attraktivt. Vi skyddar naturen långsiktigt, både
stora och små naturområden
över hela kommunen. Där träd
fälls för att ge plats för nya bostäder i centrala lägen kommer
nya träd, parkstråk och annan
vegetation att växa upp.
Hur går det ihop med alla
tusentals bostäder som ska
byggas?
-Genom att bygga tätt i cen-

trala lägen kan naturområden
sparas. Tidigare har man ofta
gjort tvärtom, spridit ut bebyggelsen och tagit naturmark i anspråk.
Varför har ni valt denna
strategi?
-Vi sparar mark och minskar
resandet när vi bygger centralt
nära kollektivtrafik och arbetsplatser. Vi utvecklar också
en bra lokal arbetsmarknad i
Nacka. Allt fler nackabor ska
kunna jobba nära hemmet och
lättare få ihop livspusslet. Det är
en miljövänlig och klimatsmart
samhällsplanering.

Varför ska ni bygga förskola i Lillängsskogen?
-De barn som ska växa upp
i Nacka ska vistas i en bra
miljö, men i den tätare bebyggelsen kan inte förskolegårdarna
vara lika stora som i de glesare
delarna av Nacka. Därför placeras flera förskolor intill naturområden så att det finns
natur och park i direkt anslutning till förskolan. I Lillängen betyder det att cirka 20
procent av skogen kommer
att utgöras av förskola och förskolegård.
Hur långt har nackaborna
till skyddad natur?
-Enligt SCB
borna kortast

har nackatill skyddad

natur i Stockholms län, bara
600 meter i genomsnitt. Idag
är 17,9 procent av Nackas yta
naturreservat. När Rensättra, Ryssbergen och övriga pågående reservat räknas in och
Erstavik läggs till är hela 38
procent av Nackas yta skyddad
natur. Vi moderater vill att halva
Nacka ska förbli grönt.
Ska hela Nacka bli stad?
-Nej. Det område som vi vill se
tätare stadsstruktur med slutna
kvarter och flerfamiljshus går
från gränsen mot Stockholm
via Sickla till Forum. Resten av
kommunen – Älta, Saltsjöbaden
och Boo – ska utvecklas utifrån
sina olika karaktärer. Och villaområdena ska vi behålla som de
lummiga områden de är idag.

Både moderna och klassiska byggnader
när Nacka bygger stad
-Bygg vackert och grönt!
De ledande moderata
företrädarna poängterar
vikten av natur och gestaltning när Nacka bygger stad mellan Henriksdal och Nacka Forum.
Tempot är högt i både
planering och byggande,
och moderaterna driver
på för att det som byggs
blir trivsamt och vackert.
-Det vi gör nu kommer att bestå i decennier framöver. Man
måste ägna särskild omsorg om
hur nya områden kommer att
se ut och att det ska vara mysigt
och trevligt att vara där, både för
de som ska bo där och för alla
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andra som bara ser husen från
utsidan, säger Mats Gerdau
(M). Cathrin Bergenstråhle
(M) fyller i:

är variation viktigt. Vi vill se en
blandning i färg och fasadmaterial. Lådor med platta tak vill vi
undvika.

-Vi ställer högra krav på gestaltning i detaljplaner och anvisar
kommunal mark utifrån arkitektonisk kvalitet.

-Vi ser gärna både moderna
byggnader och mer klassiskt inspirerade hus, även om en del
lite föraktfullt kallar det pastischer så är det ofta så folk vill
bo och det blir trevliga miljöer.
Och några riktigt höga hus kan
vi också tänka oss, på rätt platser förstås och där de inte skuggar andra bostäder eller drar
ned vind på gatorna. Men de
ska vara vackra och tillföra något, inte bara vara höga, avslutar
Cathrin Bergenstråhle.

Hur ser då moderaternas
idéer ut?
-Man måste ta hänsyn till varje
område. Saltsjöbadens karaktär
med vackra gamla byggnader
från förra sekelskiftet bör man
t ex ta upp när man kompletterar i Saltsjöbaden centrumet. Runt Stadshuset och Nacka
Forum, där mycket ska byggas,

Gestaltningen är viktig när Nacka bygger stad, säger Cathrin Bergenstråhle (M). Bilden föreställer ett kommande projekt på Nya gatan, vid
Nacka Forum.
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ibland vara ett stödparti åt
Alliansen, men det tillbakavisar
Mats Gerdau bestämt.
-De har röstat emot oss fler
gånger än med, bland annat om
skatten och fastighetsförsäljningar. Och de vill inte bygga
nya bostäder för ungdomar.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, under ett kommunfullmäktigesammanträde.

”Nackalistan är ett tydligt vänsterparti”
I 425 beslut i kommunstyrelsen och fullmäktige
sedan valet har partierna i Nacka varit oeniga,
visar en genomgång som
Nackabladet gjort. Mest
handlar det om ekonomi, kommunalt ägande
och valfrihet i välfärden,
där det finns en tydlig
höger-vänsterlinje.

Nackalistan är det parti som
röstat med Alliansen minst
antal gånger i fullmäktige,
bara 33. Däremot har Nackalistan röstat med Socialdemokraterna 133 gånger och med
Vänsterpartiet 136.
-Nackalistan är ett tydligt vänsterparti, det bekräftas av den
här granskningen, säger kommunstyrelsens
ordförande

Mats Gerdau (M). De stödjer
oftast V och S, i synnerhet när
det gäller pengafrågor och att
kommunen ska göra mer själv
i stället för att samarbeta med
privata aktörer. I övrigt för de
en ganska tillväxtfientlig politik och säger nej till nya bostäder som så väl behövs, bl a på
Kvarnholmen.
Sverigedemokraterna

påstås

Det som förvånar Mats Gerdau
mest är att S ofta lägger förslag
som de inte finansierar. Som exempel nämner han gratis internet, ett kommunalt ”Netflix” och
att biblioteken ska börja låna ut
festkläder och el-cyklar, men att
kommunen däremot inte ska
sälja mark eller fastigheter för
att betala av lån.
-Om man aspirerar på att leda
en kommun måste man också
inse att mycket handlar om att
prioritera och att alltid finansiera det man vill åstadkomma.
”Allt till alla nu” går inte, då blir
man snabbt ett fall för TV-programmet ”Lyxfällan”.

i frågor om rör Nacka mot omvärlden.
-Jag har faktiskt inte sett ett
enda exempel på att S i Nacka
vågar kritisera regeringen. Trots
att antalet poliser i Nacka minskar, att Arbetsförmedlingen är
väldigt långsam och vältrar över
kostnader på kommunen och
att regeringen skärper skatteutjämningen med 200 miljoner
årligen så är S tysta. Vi kan ju
tycka olika om t ex flyktingmottagandet, men S vill inte ens beskriva konsekvenserna i Nacka
av den nya anvisningslagen eller
av en hastig sänkning av statsbidragen för ensamkommande
ungdomar.
-Jag vet att mina uppdragsgivare alltid är Nackaborna,
aldrig statsministern oavsett
vad han heter. Jag kommer alltid att stå på Nackabornas sida,
avslutar Gerdau.

Gerdau förvånas också över att
partierna så ofta inte står enade

2 av 3 flyktingfamiljer
har ordnat eget boende

Nacka ska ta emot 1 000
nyanlända
flyktingar
under tre år. Kommunerna är genom den två
år gamla anvisningslagen skyldiga att ordna
boende för dem som staten (Migrationsverket)
anvisar.
Anvisningarna sker helt utan att
man bryr sig om bostadssituationen i respektive kommun och
Nacka tvingas ta emot många
fler än sin proportionella andel,
vilket moderaterna protesterat
mot.

Eftersom det är påtaglig bostadsbrist och svårt för många
att få tag på en lägenhet i Nacka
så erbjuder kommunen endast
genomgångsbostäder som de
nyanlända får hyra i högst två
år. Det är ofta trångt och ibland
får man dela lägenhet. När de
två åren gått är tanken att de ska
ha lärt sig tillräckligt med svenska för att kunna arbeta och försörja sig och även ordna ett eget
boende.
Hittills har Nackas strama linje
fungerat tämligen väl. Två tredjedelar av flyktingfamiljerna har
lyckats ordna eget boende efter
de två åren. En del har till och

med flyttat innan de två åren har
gått, bl a den uppmärksammade
månggiftesfamiljen som hyrde
en lägenhet på Ljuskärrsberget
och som nu har flyttat till en annan kommun.
Det går trögare med jobben. Här
gör statliga regler att man ofta
förlorar på att gå från bidrag till
arbete. Moderaterna vill att det
alltid ska löna sig att jobba och
vill därför införa ett bidragstak
så att summan av bostadsbidrag, barnbidrag, socialbidrag
etc aldrig ska vara högre än vad
man tjänar på ett vanligt heltidsjobb.

2 av 3 flyktingfamiljer som har anvisats till Nacka, har under etableringstiden lyckats hitta en egen bostad.

Sänkt skatt, fler poliser och nya jobb med M-budget
Den 2:a maj presenterade Ulf Kristersson och
Elisabeth
Svantesson
Moderaternas alternativ
till regeringens vårbudget. Bland annat föreslår
moderaterna att RUT-avdraget ska tredubblas till
75 000 per person och
år, men även att ett nytt
jobbskatteavdrag på 500
kronor per person och
månad införs.
10 000 fler poliser, en lektion
till i skolan och 3 miljarder för
att kapa vårdköerna är andra
förslag. Moderaternas förslag
finansieras av en stor bidrags-
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reform och en procents höjd
moms.
-Det ska alltid löna sig att arbeta. Förra gången vi införde jobbskatteavdrag ledde det till hundratusentals nya jobb, säger Mats
Gerdau (M), kommunstyrelsens
ordförande i Nacka. Därför är
det bra att Moderaterna föreslår ett nytt jobbskatteavdrag, så
att fler väljer arbetslinjen över
bidragslinjen. Och ett utökat
RUT-avdrag skulle vara välkommet för alla upptagna småbarnsfamiljer och äldre som behöver
extra hjälp för att kunna bo kvar
hemma längre.
Moderaterna föreslår och finan-

sierar även en utökning av Polisen med målet att ha 10 000 fler
anställda till år 2024. För att nå
målet måste polisyrket bli mer
attraktivt. Därför föreslår moderaterna högre löner och en
betald polisutbildning.
-Omkring var femte polis i Nacka
har försvunnit sedan Löfven
blev statsminister och det vill
vi moderater ändra omgående.
Under hösten och vintern såg vi
en ökning av personrån och bostadsinbrott, därför måste vi nu
få fler poliser hos oss, säger Tobias Nässén (M), kommunalråd
och ordförande för Brottsförebyggande rådet i Nacka. Moderaternas förslag skulle innebära

att Nacka får åtminstone 60 nya
poliser.

Mats Gerdau (M), t.h. och Tobias Nässén
(M) t.v. är positiva till M:s budget.

