
Nackabladet Nr 3/2018

- en tidning från Nackamoderaterna -

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun

 Nackabladet

Vad vill 
Nackamoderaterna?

Valet 2018

Stor intervju med Mats Gerdau, Nackamoderaternas starke 
man. Vem är han, vad vill han och hur ser han på framtiden? 
Sidan 2 - 3.  

”Jag står alltid på 
Nackabornas sida”  

Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, är förstanamn på moderaternas valsedel. 

Trygghet
Så vill Nackamoderaterna 
förbättra tryggheten 

Ekonomi
2014- 2017 redovisade Nacka 
över 1 miljard i överskott. 

Framkomlighet
Nackaborna måste kunna ta 
sig fram 

Sverige bästa skolor 
Nackas skolor och förskolor 
är bland de bästa i Sverige
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Hej Mats! Hur gick det till 
när du blev politiskt enga-
gerad? Och varför blev du 
just moderat?

-Jag var 15 år och skulle börja 
gymnasiet. Jag fick inte välja 
gymnasieskola själv.  Jag bodde 
i Vallentuna då och där fanns 
inget gymnasium. Då blev jag 
bara placerad – på Östra real. 
Det var en bra skola, men inte 
där jag ville gå. Långt att åka 
och långt ifrån skolorna där 
mina kompisar gick. Då började 
jag brinna för valfrihetsfrågorna 
och det har jag gjort sedan dess. 
Individens frihet är viktig för 
mig och då är moderaterna det 
självklara partivalet.

Tröttnar du aldrig på poli-
tiken?

-Nej, inte politiken, däremot 
det politiska spelet. Jag har ett 
starkt samhällsengagemang och 
då tröttnar man inte. Det är en 
sådan bredd i uppdraget. Vikti-
ga ideologiska frågor som skatt 
och frihetsfrågor och praktiska 
frågor som stadsbyggnad, skolor 
och trafik som handlar om hur 
nackaborna ska få vardagen att 
fungera.

Du har sänkt skatten två 
gånger sedan du tillträd-
de som kommunstyrelsens 
ordförande. Varför är det 

viktigt att hålla nere skat-
ten?

- Varför ska man INTE sänka 
skatten? Man ska aldrig ta ut ett
öre mer än vad som behövs. 
Även om det är en liten skatte-
sänkning betyder den mycket.  
Särskilt för dem som har minst 
betyder några extra hundralap-
par mycket. Mitt mål är att  
Nackaborna ska få bästa möjliga 
utväxling för varje skattekrona.

Det är många som hör av 
sig till dig och har synpunk-
ter. Vilka är de vanligaste 
frågorna?

-Trafiksituationen. Vi föl-
jer situationen noga och kan 
konstatera att restiden från 
Saltsjöbaden med bil i morgon-
rusning faktiskt har minskat 
något mellan 2015 och 2017.  
Ormingeborna däremot har 
fått lite längre restid, men bara 
ett par minuter. Och antalet 
stängningar av Södra länken har 
blivit färre också. Men det gäl-
ler att vara på de här frågorna 
hela tiden och ständigt arbeta 
för förbättringar för nacka- 
borna, till exempel fler bussar 
och båtar. 

Nyligen fick Nacka två ut-
märkelser. Bäst att bo i för 
barnfamiljer av tidningen 
Fokus och Årets superkom-

På djupt vatten 
med Mats Gerdau 

mun av tidningen Dagens 
Samhälle. Vad har gjort 
Nacka så framgångsrikt?

-Ja, jag är jätteglad och stolt och 
hoppas nackaborna är stolta.Det 
har inte varit en quick fix utan 
resultatet av ett långvarigt mål-
medvetet arbete. Vi vill vara bäst 
på att vara kommun och lyckas 
tack vare duktiga medarbeta-
re som delar denna ambition. 
Vi har länge prioriterat skolan, 
med ett kundvalssystem som ger 
en mångfald av aktörer och stor 
valfrihet, skickliga lärare och 
ständiga kvalitetsuppföljningar. 
Det syns i mätningarna.

Hur har Nacka lyckats med 
sitt flyktingmottagande, 
tycker du?

-Bra, efter de dåliga förutsätt-
ningar vi fått. Vi har ordnat ge-
nomgångsbostad i två år och ett 
bra mottagande till dem som 
anvisats till kommunen, vilket 
är ungefär tusen personer un-
der tre år. Det är viktigt att de 
nyanlända bor på olika ställen 
runt om i kommunen och att 
nackaborna involveras. Utan-
förskapsområden vill jag inte ha 
i Nacka. Det är väldigt roligt att 
se många nackabor engagerade 
i frivilligarbete för att hjälpa ny-
anlända till rätta här i Nacka.

Nacka blev rikskänt för att 
en man med tre fruar och 16 
barn fick flytta in i bostads-
rätter. Hur gick det där till 
egentligen?

-Det påstods att de ”fått” lägen-
heter vilket var helt fel. De fick 
möjlighet att hyra kommunens 
lägenheter under en begränsad 
tid. Staten placerar ut de nyan-
lända och vi kan inte välja och 
vraka. Nacka kan heller inte 
upplösa äktenskap som ingåtts 
i utlandet om någon trodde det. 
Själv tycker jag att månggifte 
ska vara förbjudet i Sverige. Det 
är uttryck för en stark patriarkal 
struktur som begränsar kvin-
nors frihet. Det ska vi inte ha i 
Sverige. För övrigt har de flyttat 
till Småland nu. 

I våras demonstrerade ny-
anlända utanför Nacka 
stadshus och krävde att de 
ska få bo kvar efter två år. 
Vad säger du om det?

-Jag har väldigt stark sympati 
för att man ska kunna söka sig 
till ett annat land, oavsett om 
man flyr från krig och förtryck 
eller för att man vill söka en 
bättre framtid där. Min mam-
ma kom till Sverige som flykting 
efter andra världskriget, det har 
nog påverkat mig ganska myck-
et. Jag vill att Nacka ska vara 
välkomnande, men samtidigt 
finns en gräns för vad kommu-
nen kan och ska göra. Alla har 
ett eget ansvar också. Kommu-
nen ordnar bostad i två år, in-
tensiv utbildning i svenska och 
insatser för att få ett jobb. Sen 
gäller samma villkor som för 
alla andra. Och det är supertufft 
att komma in på bostadsmark-
naden idag, det gäller ungdo-

mar, familjer som vill flytta till 
Nacka och jobba, äldre som vill 
flytta från villan och flyktingar. 
Därför tycker jag att det är cy-
niskt av regeringen att anvisa 
så många till Nacka utan att ta 
hänsyn till bostadssituationen, 
det är inte bra för någon. 

En annan het potatis är 
tiggerifrågan. Hur ser du 
på den?

-Jag vill att tiggeri ska förbju-
das i lag. Jag har svängt i frå-
gan på senare tid, men tiggeri 
är inte en lösning för utsatta 
människor. Tiggarna sover ut-
omhus, lever ett ovärdigt liv 
och utnyttjas ofta av andra. De 
bosätter sig på otillåtna platser 
och skapar ibland otrygghet 
och sanitär olägenhet. Så här 
kan vi inte ha det.

Har du något fritids- 
intresse?

-Jag dyker! Jag åker gärna på 
semester till platser som har 
bra dykning. Det är ett intresse 
jag delar med min familj. Se-
nast var jag på Malta och hade 
underbara dykningar på 20 
meters djup. Det är en annan 
värld där nere och man måste 
vara helt koncentrerad på det 
man gör. Jag gillar att vara på 
djupt vatten i dubbel bemär-
kelse. Att våga lite mer och ta 
mig an nya utmaningar, det är 
så man utvecklas. 

Vem är han, Nackas starke man och kommun-
styrelsens ordförande kommuen som ständigt 

ligger i topp på rankinglistor och får priser? 
Nackabladet känner Mats Gerdau på pulsen 

och samtalar om politiskt engagemang, varför 
han trivs på djupt vatten, frihetsfrågor, om 

mannen med de tre fruarna, tiggerifrågan och 
hur han vill bli ihågkommen i Nacka.
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Trafikstockning längs stadsgårdsleden en måndagmorgon i juni, ett av problemen Mats Gerdau brinner
 för att lösa. 

Fakta: Mats 
Gerdau 

Ålder: 54 år
Bor: i Älta sedan 1994
Familj: Gift med Agneta, 
två vuxna och utflugna 
barn, en fosterson hemma.
Fritidsintressen: Dyk-
ning, naturen, resa, histo-
ria.
Senast lästa bok:  
Vikingaliv av Dick Harrison 
och Kristina Ekero Eriks-
son. 
Person jag gärna  

Om du inte hade blivit po-
litiker vad hade du gjort 
då?

-Då hade jag velat bli arkeo-
log. Jag är fascinerad av his-
toria och arkeologi och skulle 
gärna vilja arbeta med utgräv-
ningar. Det är så spännande 
att med hjälp av arkeologiska 
fynd lägga ett pussel för att 
förstå vad som har hänt för 
länge, länge sedan. Jag läser 
mycket arkeologiska och his-
toriska böcker.

Just nu står arbetet med 
Österleden still. Varför 
tycker du och moderater-
na att det är så viktigt med 
en östlig förbindelse?

-Blir det en moderatledd re-
gering är det första vi ska göra 
att rivstarta bygget av Öster-
leden! Det är avgörande för 
Nackas och hela stockholms-
regionens utveckling. Man 
måste börja med att hitta en 
finansieringslösning. Finns 
inte pengar i statskassan kan 
staten sälja ett bolag, tycker 
jag. Alla storstäder i världen 
har ringleder – annars korkar 
det igen helt. Man ska inte 
heller ställa Österleden mot 
kollektivtrafik. Tvärtom. Låt 

miljövänliga bussar trafikera 
hela ringleden istället. Tänk att 
hoppa på en buss i Sickla och 
kliva av i Ropsten efter några 
minuter.

Hur vill du bli ihågkommen 
för din insatser i Nacka?

-Allvarligt talat – jag tänker inte 
så. Kan jag bidra till att Nacka 
blir ett trevligare och bättre 
samhälle så är jag nöjd. Men om 
jag måste säga något så vill jag 
att folk ska kunna säga: ”Mats 
Gerdau – det var ju han som fix-
ade Österleden till slut.”

Berätta något om dig som 
du tror att alla inte vet!

-Jag har ett starkt engagemang 
för naturen och miljön. Jag läs-
te biologi på universitetet, men 
sen tog politiken överhanden. 
Insikterna om ekologiska sam-
band har jag nytta av i politiken. 
Naturvetar-Mats vill också ha 
belägg och se resultat, det räcker 
inte att bara vilja väl. 

Vilka är de viktigaste frå-
gorna i Nacka?

-Framkomlighet, att alla nyan-
lända snabbt kommer i jobb och 
att vi får en stadsutveckling som 
är både hållbar, blir trevlig och 

ekonomiskt försvarbar, och god 
utbildning till alla unga förstås. 

Du säger att du alltid står 
på Nackabornas sida, vad 
menar du med det? 

-Jag säger ifrån mot staten och 
andra om de vill försämra för 
Nackaborna, t ex som S/MP- 
regeringen gjort nu med att 
dra in poliser hos oss. Det gäl-
ler även om det skulle vara en 
Alliansregering som gör något 
dumt. Nackaborna är mina upp-
dragsgivare och de går alltid 
först.

skulle äta middag 
med: min fru, haha. An-
nars Margaret Thatcher, 
en stark ledare som stod 
för sina värderingar och 
med många bra one-liners
Favoritmat: Gärna fisk. 
Och köttbullar går alltid 
hem. 
Oanad talang: kan 300 
växter på latin 
Historisk person jag 
skulle vilja återfödas 
som: Birger Jarl, han 
som skapade Stockholm

Årets superkommun 2018
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Ordning och reda i eko-
nomin är grunden för en 
ansvarsfull politik. Med-
borgarna ska få maximalt 
värde för varenda krona de 
betalar i skatt. Låg skatt gör 
det mer lönsamt att arbeta 
och främjar tillväxt men är 
framförallt viktigt för att ge 
ensamstående med barn, 
studerande och andra som 
ofta har små marginaler 
större ekonomisk frihet. 
Låg skatt är en viktig fri-
hetsfråga för moderaterna. 

Nacka kommun har god eko-
nomi. Kommunen gjorde sig, 
som en av ytterst få kommuner 
i landet, skuldfri under hösten 
2017 och kan redovisa stora 
ekonomiska överskott, senast 
+695 miljoner kronor i 2017 
års bokslut. Kommunalskatten 
sänktes både 2017 och 2018 och 
är bland de lägsta i landet. Sam-
tidigt är kvaliteten i skolan och 
äldreomsorgen bland de hög-
sta. Om fler arbetar och betalar 
skatt så ökar skatteintäkterna 
för både stat och kommun. Då 
finns också möjlighet att sänka 
skatten och samtidigt satsa mer 
på välfärden. Och om vi blir fler 
Nackabor så blir vi också fler 
skattebetalare och fler som de-

För att vardagen ska fung-
era måste det vara lätt 
och bekvämt att resa både 
i Nacka och till och från 
Nacka. Vi vill verka för ett 
Nacka som hänger ihop, så 
att Nackaborna kan få var-
dagspusslet att gå ihop utan 
köer och trängsel. Det är 
helt nödvändigt att trafiken 
byggs ut för att vi ska klara 
tillväxten och bostadsbyg-
gandet. 

Nackamoderaterna vill:
• Att Österleden byggs, så att 
trafiken kan ledas runt stan i 
stället för igenom. 
• Verka för att tunnelbanan till 
Nacka centrum blir klar senast 

lar på gemensamma kostnader. 
Därför är det bra att vi växer.

God styrning och ledning
Vi har tagit flera initiativ för att 
stärka kommunens ekonomi. 
Låga skulder innebär att skatte-
pengar kan användas till verk-
samhet i stället för att betala 
räntor till bankerna. 

Styrningen av kommunens 
verksamhet ska vara effektiv och 
ändamålsenlig och hela tiden 
fokusera på att leverera resultat 
till Nackaborna. Den politiska 
organisationen ska vara liten. 

Nackamoderaterna vill:
• Arbeta för att sänka skatten 
genom att fler jobbar och beta-
lar skatt. 
• Fortsätta effektiviseringen av 
kommunens verksamhet så att 
medborgarna får maximalt vär-
de för skattepengarna.
• Prioritera skattepengarna till 
skolan och omsorgen om äldre 
och funktionsnedsatta. 
• Samarbeta med externa aktö-
rer som vill investera i Nacka, 
t ex bygga nya skolor och 
idrottsanläggningar. 
• Sälja kommunal mark vid be-
hov för t ex bostadsbyggande. 

2025 och att nästa steg blir att 
den förlängs till Orminge.
• Bygga en ny Skurubro. 
• Bygga fler infartsparkeringar 
vid större stationer och hållplat-
ser, både för bil och cykel.
• Se till att det går direktbussar 
mellan Nacka och centrala knut-
punkter i Stockholm, särskilt 
under Slussens ombyggnad.
• Bygga ut dubbelspår på Salt-
sjöbanan så att den kan få tätare 
turer. 
• Öka sjöförbindelserna till och 
från Nacka.
• Bygga snabbcykelstråk för att 
underlätta cykelpendling.

Trygghet

Skola

Framkomlighet

Ekonomi

Nacka ska vara ett tryggt 
samhälle, tryggt mot brott 
och tryggt att växa upp i. 
Alla, oavsett kön, ålder och 
ursprung, ska kunna leva 
ett tryggt och säkert liv. 

Vi vill att kommunen ska vara 
en aktiv och drivande part i det 
brottsförebyggande arbetet. Vi 
har lanserat ett ”trygghetspa-
ket” med insatser för att mins-
ka antalet brott. Det handlar 
om övervakningskameror på 
utsatta platser (t ex runt cen-
trumanläggningar och parke-
ringsplatser), ordningsvakter, 
bättre belysning, mer resurser 
till Polarna Nacka, stöd till natt-
vandrare och ett aktivare arbete 
mot droger. Samarbetet mellan 

skolor, frivilligorganisationer, 
socialtjänst och polis måste för-
stärkas och vi vill inrätta en so-
cial insatsgrupp där de olika or-
ganisationerna samordnar sina 
insatser mot de mest brottsak-
tiva ungdomarna. Att utemiljön 
är ren, snygg och klotterfri ökar 
också tryggheten. 

Tiggeri har blivit mer omfattan-
de i Nacka de senaste åren. Vi ser 
då och då illegala bosättningar 
vid bl a Orminge centrum, Jär-
la skola och Ektorps centrum. 
Detta har skapat otrygga miljö-
er, ordningsproblem och höga 
saneringskostnader, men fram-
för allt innebär tiggeriet att ut-
satta människor utnyttjas och 
det kan vi aldrig acceptera. Mo-

deraterna vill ha ett nationellt 
tiggeriförbud som gäller alla 
platser. Vi ska även arbeta för 
att människor inte utnyttjas för 
tiggeri, samt att skärpa den lo-
kala ordningsstadgan för att på 
så sätt tydliggöra att illegala bo-
sättningar inte är tillåtna, utan 
ska avhysas så fort som möjligt. 

Nackamoderaterna vill:
• Öka antalet poliser i Nacka 
som kan utreda och beivra brott 
med ca 60 st.
• Förstärka det förbyggande ar-
betet bland unga för att undvi-
ka att de hamnar fel och börjar 
begå brott.
• Öka tryggheten utomhus ge-
nom bättre belysning, övervak-
ningskameror och ordningsvak-
ter i otrygga miljöer. 
• Ha nolltolerans mot droger i 
skolorna och annan kommunal 
verksamhet.
• Införa ett nationellt tiggeriför-
bud.
• Skärpa den lokala ordnings-
stadgan för att stoppa illegala 
bosättningar. 
• Det brottsförebyggande per-
spektivet ska finnas med i stads-
planeringen så att vi får trygga 
boendemiljöer när Nacka växer. 

Världens bästa skola för 
varje elev – varje dag. Så 
sammanfattas vår höga am-
bition för Nackas skolor. 
Skolan ska vara en trygg 
plats för alla, där lärarna 
får fokusera på undervis-
ning och kunskap står i 
centrum. Alla ska få en bra 
start att lära och växa uti-
från sina förutsättningar.  
Det är viktigt att det finns 
många olika alternativ att 
välja mellan med olika in-
riktning, och att alla själv-
klart håller hög kvalitet. 

Nackamoderaterna vill:
• Att alla barn i skolan ska få 
det stöd och den stimulans de 
behöver för att lära maximalt. 
• Premiera kompetenta och 
duktiga lärare. Vi vill satsa 
på fortbildning och högre lön 
för skickliga lärare och forsk-
ning som utvecklar lärarnas 
kompetens, särskilt vad gäller 
pedagogik för matematik och 
naturvetenskap.
• Öka andelen förskollärare i 
förskolan. 
• Ha skolstart vid 6 års ålder 
och fler lektionstimmar i veck-
an, för att eleverna ska få mer 

tid att lära. 
• Förstärka elevhälsan så att 
barn och elever med psykiska 
och fysiska problem får rätt 
hjälp i tid. 
• Utveckla samarbetet mellan 
skola och socialtjänst för att i 
ett tidigt skede identifiera och 
hjälpa barn som lever under 
svåra förhållanden.
• Att alla elever ska få mer 
fysisk aktivitet i skolan. 
• Införa betyg från årskurs 3. 
• Arbeta för fortsatt valfrihet 
och mångfald av verksamheter i 
barnomsorgen och skolan.

Nackamoderaterna har ett heltäckande program 
för hur vi vill utveckla Nacka. Vi har en positiv 

framtidssyn och tror att man kan lösa även svåra 
samhällsproblem om man prioriterar rätt. Vi vill 
vara den starkaste kraften för framtidstro, frihet 

och trygghet i Nacka. Här är några av våra  
viktigaste vallöften, fler hittar du på  

www.Nackamoderaterna.se

Nackamoderaternas valprogram


