Nackabladet
Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun

Nr 3/2016

- en tidning från Nackamoderaterna -

Omtag för Saltsjöbaden centrum
- Ingen stad i Saltsjöbaden! Inte så tätt och högt, men gärna småskalig bebyggelse, seniorbostäder och en ny idrottshall. Behåll inomhuscentrum och värna
de lokala handlarna, bensinmacken och företagen. De moderata saltisborna Richard Wendt, Ingegerd Thorngren, Anders Henriksson och Johan Hiller,
beskriver för Cathrin Bergenstråhle (till vänster i bild) hur Saltsjöbaden centrum borde utvecklas.

Före sommaren presenterade kommunen ett
programförslag för utveckling av Saltsjöbaden
Centrum. Frågan har engagerat många Saltsjöbadsbor. På kommunen
arbetas det nu febrilt för
att sammanställa synpunkter och påbörja en
omarbetning av förslaget.
– Vi moderater vill att kommunen ska göra ett omtag av
hela programförslaget. Saltis
ska inte bli en stad, utan behålla
sin karaktär av ett skärgårdssamhälle, säger Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd och ordförande i Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden.
Det
är viktigt att den tillkommande
bebyggelsen blir småskalig och
trevligt gestaltad.

Nackabladet har läst yttranden
som har kommit in under samrådstiden och talat med många
Saltsjöbadsbor om centrum,
eller ”Tippen” som det ofta kallas. Återkommande synpunkter
är att husen ska vara lägre än i
programmet och trevligare gestaltade. Ett inomhustorg ska
vara kvar och man vill inte ha
stadsgator.
– Det finns stor efterfrågan på
trevliga seniorbostäder i centralt läge och dessa står också
högt på prioriteringslistan för
oss moderater, säger Cathrin
Bergenstråhle. Flera företag
som bygger seniorbostäder har
anmält intresse för att bygga i
Saltis. Små lägenheter efterfrågas av många ungdomar och
en ny idrottshall välkomnas
också, liksom fler infartsparkeringar. Kommunen ska ta till

sig de synpunkter som kommit
in, precis som man gjort i andra
kommundelar som står inför
centrumutveckling, såsom Älta och Orminge.
Ibland kommer frågan om
varför man behöver bygga
nytt i centrum. Har det att
göra med Nackas åtagande
enligt avtalet om T-bana?
– Absolut inte, svarar Cathrin
Bergenstråhle.
T-baneavtalet
reglerar bara bostadsbyggandet nära T-banelinjen på Västra
Sicklaön.
Varför ska man då bygga i
centrum?
– Alla lokala centrum i kommunen kommer att utvecklas
med fler bostäder och verksamheter. Ett viktigt skäl är att

den lokala servicen ska få bra
förutsättningar att finnas kvar
och utvecklas. Det andra viktiga skälet är förstås den stora
bostadsbristen. Inte minst för
våra ungdomar behövs nya lägenheter. Det är bra att förtäta
där det redan är bebyggt och
där det finns service och kollektivtrafik. På så sätt kan vi bygga
bostäder utan att behöva ta
naturområden i anspråk.

Debatt:
Tiggeriförbud?
Sidan 2.

Hur ska man kunna bygga så mycket när kollektivtrafiken är så besvärlig?
Det är långa planeringstider innan spaden sätts i jorden. Tvärbanan till Sickla och den större
bussterminalen är på plats om
ett, respektive två år, vilket
kommer göra resandet snabbare och lättare. Tanken är att
området ska byggas ut etappvis
under 15-20 år. När området är
utbyggt går Saltsjöbanan åter
till Slussen och tunnelbanan i
Nacka är på plats, avslutar Cathrin Bergenstråhle.
Läs mer om vad Nackamoderaterna vill göra för kollektivtrafiken på sidan 3.
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Intervju:
Finns det moderat
miljöpolitik?
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Reportage:
Äldreboende och förskola i samma hus
Sidan 4.
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En östlig förbindelse lite närmare

Regeringen tar en springnota

Provborrningarna visar att det går att bygga en bergtunnel i Saltsjön. Foto: Mikael
Ullén
Nacka ger många flyktingbarn ett bra liv - men nu smiter regeringen från notan.

57 miljoner kronor. Det
blir notan för Nackas
skattebetalare när regeringen ändrar ersättningssystemet för ensamkommande flyktingbarn.
Förra hösten sökte sig många
flyktingar till Sverige. De barn
och ungdomar som kom utan
anhöriga skickades omedelbart
ut i kommunerna av staten/
Migrationsverket, helt oberoende av hur många som kommunerna avtalat om att ta emot.
För Nacka handlade det om att
snabbt växla upp från 48 till 401
ungdomar. Nacka tog emot tionde mest i Sverige 2015.

– Vi gjorde allt vi kunde för att
ta emot ungdomarna som anvisades till oss så bra som möjligt.
Vi tänjde på vår egen socialtjänst till bristningsgränsen och
skapade platser och boenden
överallt vi kunde. Vi samarbetade med massor av engagerade
människor i civilsamhället och
lyckades faktiskt rätt bra eftersom alla ställde upp så otroligt
fint. Och vi gjorde det i trygg
förvissning om att regeringen
skulle betala. Vilken miss, säger
kommunstyrelsens ordförande
Mats Gerdau (M). Regeringen är inte att lita på.
Minus 57 miljoner för
Nacka
Precis före midsommar presen-

terade regeringen ett förslag
som innebar kraftigt sänkt ersättning till kommunerna, redan från årsskiftet. Nacka skulle
förlora 57 miljoner.
– Regeringen försöker sig på
en springnota, säger Mats Gerdau. De beställer ett uppdrag av
kommunerna men smiter från
betalningen. På ren svenska
blir jag jäkligt förbannad, det är
oschysst lurendrejeri, ovärdigt
en svensk regering.
Kritiken mot regeringens förslag
har varit omfattande. Av de 116
kommunsvar som Nackabladet
tagit del av så är 111 emot. Även
vänsterstyrda kommuner som
Stockholm, Göteborg och Mal-

mö, är kritiska.
Bara Nackas (S) för
– Alla är emot att förändringen
går så fort och att ersättningen
blir för låg. Alla, utom vänsteroppositionen i Nacka (S, V och
Nackalistan), som menar att det
bara är ”skrämselkalkyler”, enligt uttalanden i NVP. Uppenbarligen tycker de att det är
viktigare att få en klapp på axeln
av regeringen än att värna sina
invånares intressen. De verkar
ha glömt vilka deras uppdragsgivare är.
Kritiken har fått regeringen att
ta ett halvt steg bakåt. Förändringarna skjuts framåt ett halvår.

– Det räcker inte. Ingen behöver tala om för en moderat att
vi ska hushålla med skattepengarna. Det gör vi varenda dag och
det är anledningen till att vi har
bland landets lägsta kommunalskatter. Men vi behöver ordning
och reda och framförhållning.

M: Inte humant
Nackamoderaterna
reagerar
också mot att förslaget medför
att ungdomarna snabbt ska slitas upp från sina invanda miljöer och den skola de börjat.
– Känns inte humant, de glömmer barnperspektivet. Nu är
ungdomarna här, då måste vi
göra vad vi kan för att de ska få
en bra start i Sverige, avslutar
Mats Gerdau.

Du
behövs!

Tiggerifrågan:

Nackabornas trygghet kommer i första hand
Om tiggeri på en viss plats orsakar sanitär olägenhet, säkerhets- eller trygghetsproblem, tycker moderaterna att kommunen ska ha rätt att förbjuda tiggeri på platsen. Bilden visar en stor illegal
bosättning i Malmö.

Häromveckan öppnade
civilminister
Ardalan
Shekarabi (S) för att
titta närmare på möjligheterna till lokala tiggeriförbud. Detta är något
som Nackamoderaterna
välkomnar då ett förbud
i vissa fall kan vara nödvändigt för att garantera
trygghet och säkerhet.
Nackabladet
träffade
ordföranden i Nackas brottsförebyggande råd, Tobias Nässén (M) för att prata om läget
i Nacka.

Nackabladet

Vad säger du om ministerns
förslag, skulle det vara bra
med möjligheter till lokala
förbud mot tiggeri?
-Från vår sida är det tydligt att
Nackaborna har rätt att känna
sig trygga på offentliga platser.
Att behovet av ett lokalt tiggeriförbud är på agendan beror ju
på att många människor upplever att nuvarande regler inte
efterföljs.
Man får bara vistas i Sverige i
tre månader för att studera eller söka jobb och man får inte
bosätta sig på annans mark,
men detta sker ändå.

Om tiggeriet gör att människor
känner sig ofredade och otrygga, om det uppstår sanitära
problem och säkerhetsproblem
måste kommunen få agera. Därför vill vi moderater att kommunerna ska kunna förbjuda
tiggeri på vissa platser, t ex vid
lokala centrum.
Sedan är det viktigt att understryka att de människor som
försörjer sig genom tiggande
utanför mataffärer och liknande
är mycket utsatta, och att ett tiggeriförbud inte löser frågan om
utsatthet och fattigdom – det
ansvaret vilar tungt på dessa
människors hemländer.

eu.moderat.se

Vilka andra åtgärder skulle
moderaterna i Nacka vilja
se för ökad trygghet?
-Polisen behöver en resursförstärkning så att det blir fler
synliga poliser på gator och torg.
Jag vill också se enkla, tydliga
och snabba åtgärder när människor blir ofredade eller när det
upptäcks olovliga bosättningar
på kommunens eller på privat
mark.
Det är för otydliga regler och för
långsamma åtgärder idag. Om
inte detta fungerar undermineras tilltron till samhället och då
växer problemen istället, avslutar Tobias Nässén.

Bli medlem i Nya
Moderaterna

www.Moderat.se
för mer information
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Politiker i Nacka uppmanar Stockholms stad och SL att åtgärda framkomlighetsproblemen som har uppstått i samband med ombyggnationen av Slussen.

Bussen till Slussen måste fram
På Alliansen i Nackas initiativ beslutade Kommunstyrelsen nyligen att uppmana Stockholms stad och
SL/Trafikförvaltningen att
snarast vidta åtgärder för
att minimera trafikstörningen i samband med ombyggnationen av Slussen.
Några av åtgärderna Alliansen
manar till är:
•
•

•
•

Öka antalet avstigningsplatser för bussarna vid
Slussen.
Planera för att Saltsjöbanan ska kunna gå till
Lokattstrappan
snarast
möjligt, så att tidsperioden
för omstigning vid Henriksdal inte blir längre än absolut nödvändigt.
Öka turtätheten på Sjövägen under rusningstid.
Slopa biljettkontroll vid

•

byte mellan Saltsjöbanan
och ersättningsbussarna vid
Henriksdal.
Komplettera med busslinjer
med andra målpunkter under rusningstid än Slussen,
t ex Medborgarplatsen, åtminstone i avvaktan på att
tvärbanans förlängning till
Sickla blir klar hösten 2017.

- Stockholms stad måste ordna
så att bussarna kommer fram
under Slussens ombyggnationstid, säger Cathrin Bergenstråhle (M). SL ansvarar för
att kapaciteten i kollektivtrafiken är tillräcklig så att folk kan ta
sig till jobbet utan stora förseningar.
- Från Nacka kommun bidrar
vi med konkreta förslag och
krav i syfte att förbättra framkomligheten, avslutar Cathrin
Bergenstråhle och uppmanar
resenärerna att göra detsamma.

Nya riktlinjer för PRAO gör det möjligt att återuppta verksamheten i Nacka.

Nystart för PRAO
Nu under höstterminen blir
det en nystart för PRAO i
Nackas kommunala skolor
efter ett uppehåll under förra året. Uppehållet berodde
på att Arbetsmiljöverkets
riktlinjer la ett allt för stort
ansvar på enskilda rektorer
om det skulle inträffa en
olycka eller liknande på en
arbetsplats där det fanns en
PRAO-elev.
Därför frös Nacka och flera andra kommuner Prao-verksamheten. Nu har inblandade myn-

digheter utlovat nya riktlinjer
och mot den bakgrunden kan
verksamheten komma igång
igen.
– Det är väldigt positivt att det
nu blir en nystart för PRAO i
Nacka så att eleverna kan få en
konkret erfarenhet av arbetslivet. Detta innebär också att de
elever som missade sin PRAO
förra terminen kan erbjudas en
ny chans, säger Tobias Nässén
(M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden.
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Moderaterna är ett “liberalkonservativt” parti som ofta
förknippas med ekonomiska
frågor, som jobbskatteavdraget, och valfrihet, men hur
är det egentligen med miljöfrågorna? Finns det moderater som är engagerade i
miljöfrågor?
Nackabladet har träffat
några ledande moderater i
Nacka. De fick berätta om
sitt engagemang utifrån sin
nämnd och vad de konkret
har bidragit med för att för
att förbättra miljön.

Moderat politik för miljön

– Jag kallades ”Miljö-Mats” när
jag var engagerad i ungdomsförbundet, inleder kommunalrådet
Mats Gerdau (M). Engagemanget
finns kvar. Jag älskar naturen och
jag läste biologi på universitetsnivå
innan innan politiken tog överhanden.

i stället. En av våra fastigheter,
Nacka stadshus, har fått solceller.
Det ger både miljömässiga och
ekonomiska vinster. Nästa år ska
alla oljepannor vara borta. Sen har
vi erbjudit alla anställda att hyra
cyklar till ett förmånligt pris, det
stimulerar cyklande och lite bättre
hälsa hos våra anställda och visar
att vi är en modern och attraktiv arbetsgivare, säger Mats Gerdau (M),
Kommunstyrelsens ordförande.

Fritidsnämnden
- Björknäs islada är ett bra exempel på moderaternas miljöpolitik.
Genom att vi isolerar hallen minskas energianvändning för att kyla
ner anläggningen under säsongens
varmare delar. Dessutom gör vi en
översyn på hur vi hanterar avfall
från konstgräsplaner för att minska mängden avfall och utsläpp.
Vi har även bytt fyllningen vid
Saltsjöbadens konstgräsplan till en
miljövänligare korkfyllning, säger
Richard Wendt (M), Fritidsnämndens ordförande.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
- Vi ska bygga grönt och hållbart.
Grönskan hjälper till att rena
luften, ta hand om regnvatten och
skapa trivsel. Vi planerar klimatsmart med energieffektiva hus
som ligger nära kollektivtrafik. Vi
har ”gröna krav” som byggarna ska
uppfylla för att få köpa kommunal
mark. Vi inventerar förorenade
områden och ser till att de saneras,
säger Cathrin Bergenstråhle (M),
ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

Kommunstyrelsen
- Vi genomför stora energieffektiviseringar i våra fastigheter
genom att tillexempel ta bort
oljepannor och sätta in fjärrvärme

Natur- och trafiknämnden
- Vi bygger ut cykelvägar, som
både gagnar miljön genom mindre
koldioxidutsläpp och för det mesta

bidrar det till bättre hälsa genom
ökad motion. Dessutom ska det
vara lätt och tillgänglig att sopsortera. Vi bygger därför fler och
bättre återvinningsstationer och vi
utökar kapaciteten på de återvinningscentraler som finns. Med bättre anläggningar kan vi återvinna
mer av det som slängs. Utöver det
tar vi även hand om naturvården i
Nacka så att den blir tillgänglig för
rekreation- och friluftsliv och för
att växt- och djurlivet ska må bra,
säger Eva Närvä Eickenrodt (M),
1:e vice ordförande i Natur och
trafiknämnden.
Utbildningsnämnden
- Vi har avsatt 2 miljoner kronor
extra som förskolor kan använda för att byta ut plastsaker,
till exempel leksaker, och annat
som är dåliga för miljön mot nya
miljövänliga. Många förskolor har
redan använt sina pengar, vilket
är bra för barnen, personalen och
miljön, säger Tobias Nässén (M),
ordförande i Utbildningsnämnden.
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för första gången hade Nackas
niondeklassare förra året landets högsta betyg. När Sveriges
kommuner och landsting (SKL)
genomför sina öppna jämförelser kommer Nacka i topp.
Hur uppstår så goda resultat?
Ett svar är förstås hårt arbete
från elever, lärare och rektorer.
Ett annat är obligatoriskt skolval
samt hjälp och höga förväntningar från föräldrar, men det finns
ytterligare orsaker:

Krönika

Förskola och skola är prioritet nr 1

Så börjar ett nytt läsår,
och det kunde inte ha
börjat bättre än genom
den kick-off som anordnades av Nackas kommunala skolor och förskolor.
All personal i alla kategorier var inbjudna till
en heldag på konferensanläggningen Stockholm Waterfront, och där samlades alltså ca
2 400 pedagoger, vaktmästare

och kökspersonal för att lyssna
till inbjudna föreläsare, ta del av
utställare och mingla och lära av
varandra. Stora kongresshallen
var laddad med positiv energi
och när jag träffat skolpersonal
efteråt har många vittnat om
vilken bra start detta var.

resurser att ordna en kickoff för
all personal?
Men svaret är att det faktiskt
finns både resurser och ledarskap i Nacka, och i grunden beror det på att vi sedan länge har
valt att prioritera förskola och
skola i det politiska arbetet.

Vad nu, kanske någon tänker.
Det ska ju vara kris i svensk
skola. Det läser man om var och
varannan dag. Det finns väl inte

Förskola och skola är prioritet
nummer ett. Och detta har gett
resultat. Nackas elever har goda
resultat på nationella prov, och

För det första, skickliga lärare.
I Nacka arbetar en stor mängd
skickliga lärare, och ledningen arbetar med individuell
lönesättning så att extra skickliga lärare har en mycket bra
lön, kanske bland de högsta i
landet. Nacka kommun ska vara
en attraktiv arbetsgivare där en
lärare får fokusera på undervisningen.
För det andra, ledarskapet i
skolan. Vi uppmuntrar rektorer
som verkligen tar det pedagogiska ledarskapet och har det yttersta ansvaret för att alla elever
når de kunskapsmål som finns i
läroplanen.

koll på varje elevs utveckling och
att sätta in insatser där det behövs.

Och för det tredje, fokus på
kvalitet och kunskaper. En del i
Nackas långsiktiga arbete är att
vi från utbildningsnämndens
sida belyser elevernas resultat
från flera olika vinklar. Förutom
provresultat och betyg tittar vi
på rapporter från observatörer
från andra kommuner som på
plats studerar skolor i Nacka,
vi genomför enkäter till elever
och föräldrar och vi genomför
resultatdialoger där det förs ett
metodiskt samtal om styrkor
och svagheter i just den skolans
utveckling.

Den svenska skolan har utmaningar men det finns också skolor
där eleverna når kunskapsmålen
och mer därtill. Istället för att ta
bort nationella prov och tappa
fokus på kunskaper önskar jag
att regeringen skulle lära mer av
det som fungerar bra.

Tobias Nässén (M), ordförande för Nackamoderaterna och Utbildningsnämnden i Nacka.

Vid mina besök på rektorsexpeditionerna på olika skolor
i Nacka är det uppenbart att
många rektorer arbetar på en
avancerad nivå vad gäller att ha

Äldreboende och förskola i samma hus
Eivor Örenmark (M), 1:e vice ordförande för Äldrenämnden i Nacka minglar vid invigningen av Nackas senaste äldreboende, Villa Tollare
i Boo.

Nyligen invingdes Villa
Tollare med äldreboende
på de fem översta våningarna och förskola på
bottenplan.
- En unik och spännande
kombination, säger
Eivor Örenmark (M), 1:e
vice ordförande för
Äldrenämnden i Nacka.
Nacka kommun har en uttalad ambition att vara en av de

Nackabladet

bästa kommunerna i Sverige
för äldre. En del i det arbetet
är att bygga fler senior- och
äldreboenden. Nackabladet har
träffat Eivor Örenmark för att
få veta mer om kommunens
planer för seniorboenden och
äldreboenden.
- Nyligen invigde vi Villa Tollare, i Boo. Det är Nackas senaste tillskott av äldreboenden
och är en del i Nackas vision
om att alla ska kunna välja sitt
äldreboende. Villa Tollare ligger

vackert på en höjd vid Lännerstasundet. Huset rymmer
äldreboenden på de fem översta
våningarna och i bottenplan
finns en förskola. Här kommer
man att arbeta aktivt med generationsintegration, säger Eivor
Örenmark.
Vad är på gång framöver?
- Det är mycket på gång. Vid
Danvikshem ska det byggas
+55-bostäder. Vid Graninge
stiftsgård blir det både seniorbostäder och vårdboende. Vid

eu.moderat.se

Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordförande i Nacka, invigde det nya äldreboendet Villa Tollare.

Saltsjöbadens centrum vill vi
moderater ha seniorbostäder
och i Ältadalen blir det nytt
vårdboende. Dessutom har
höga förväntningar för det
kommande området Nya Gatan
vid Nacka Forum där det också

är tänkt att bli seniorbostäder.
Sammantaget är jag tillfreds
med det arbete som pågår.
Inom en överskådlig framtid är
vi ännu ett steg närmre att uppfylla vår vision om att alla ska
kunna välja sitt drömboende,
avslutar Eivor Örenmark.

