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- en tidning från Nackamoderaterna -

M-krav: fler poliser till Nacka
Tobias Nässén (M), ordförande i Brottsförebyggande rådet i Nacka, anser att antalet synliga poliser måste öka i Nacka.

Förra året anmäldes
färre brott i Nacka än året
innan och en ny trygghetsundersökning visar på
ökad trygghet. Samtidigt
saknas många poliser
vilket Nackamoderaterna
anser måste åtgärdas,
annars riskerar brottsligheten att öka.
När Nackabladet träffar ordföranden i Nackas brottsförebyggande råd, Tobias Nässén
(M) har ny statistik över antalet
anmälda brott i Nacka nyligen
presenterats och facit för 2016
är att det anmäldes färre brott
än året före.

Andel som upplevt att de
utsatts för brott:
2006

-Det är såklart positivt att brottsligheten går ned. Samtidigt
innehåller den övergripande
statistiken både bra och dåliga
nyheter, till exempel minskar
antalet anmälda inbrott i villor och lägenheter medan vi ser
en ökning av anmälningar om
klotter, säger Tobias Nässén.

mätningen gjordes för tio år
sedan. Tryggheten i Nacka är
också bättre än i flesta andra
kommuner i Stockholms län,
och utsattheten för vanliga brott
har minskat med 20 procent
på tio år vilket är en stor förbättring, konstaterar Tobias
Nässén.

Under hösten 2016 gjordes
också en undersökning
bland ca 1 800 nackabor
där de fick svara på frågor
om hur de upplever sin
trygghet. Vad blev resultatet av denna undersökning?

-Kommunen och polisen behöver
samarbeta för att nå resultat. Vi
satsar till exempel på Polarna.
En uppsökande verksamhet
bland ungdomar för att motarbeta droger och bråk.

-Nackaborna
känner
sig
tryggare idag än när förra

På nationell nivå pågår en
intensiv debatt om en kris
inom polisen. Märks något
av detta även i Nacka?

Enligt planerna för polisens nya organisation
skulle det vara 140 poliser i Lokalpolisområdet
som omfattar Nacka, Värmdö och Tyresö. I dag
arbetar 111 poliser i lokalpolisområdet.

2016
25% 20%

Källa: Trygghetsundersökning i Nacka
genomförd av stiftelsen Tryggare Sverige.
1 800 intervjuer under september/oktober
2016.
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Antal poliser enligt den
nya polisorganisationen:
Källa: Polisen

Antal poliser i dag i
Nackas lokalpolisområde:

- Det vi moderater är kritiska till
är att polisbemanningen i Nacka
är lägre än vad som utlovats i
den nya polisorganisationen och
lägre än före den stora omorganisationen för två år sedan. I
Nackas lokalpolisområde saknas i dag ca 30 poliser. Vi är
tydliga med att antalet synliga
poliser måste öka så att det som
planerats blir verklighet. Risken
är att droghandel och annan
brottslighet kan växa fram och
bryta en positiv utveckling om
inte polisbemanningen är tillräcklig, avslutar Tobias Nässén.

I det här numret:

Reportage:
Studentbostäder
byggs i Alphyddan
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Fakta
Trygghetsindex för Nacka
kommun har förbättrats
från 2,16 år 2016 till 1,44
år 2016. Detta är en av de
tydligaste förbättringarna
som har uppmätts i någon
kommun.

Kampanj:
Moderaterna gillar
valfrihet.
Sidan 3.

Nackaborna uppfattar
färre problem med otrygghet än de flesta andra kommuner i Stockholms län.
Utsattheten för mängdbrott har minskat med 20
procent mellan 2006 och
2016.
Källa: Trygghetsundersökning i Nacka 2016.
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Ekonomi:
Nacka gör 175 miljoner i
överskott

Sidan 4.
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Starkt resultat för Nacka kommun
Med god ekonomisk hushållning och ett långsiktigt arbete, kan Nacka kommun göra stora investeringar i infrastruktur och bostäder, enligt Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Att det går bra för Nacka
syns i bokslutet för 2016,
som nu blivit klart. Resultatet blev 175 miljoner kronor i överskott,
75 miljoner bättre än
budget. Samtidigt är
medborgarna nöjda och
kvaliteten i verksamheten fortsatt hög.
-Målmedvetet och långsiktigt
arbete har gjort att vi fick ett
av de bästa ekonomiska resultaten i Nacka någonsin, säger
kommunstyrelsens ordförande
Mats Gerdau (M). Nu får med-

borgarna tillbaka pengar i form
av både sänkt skatt och massiva investeringar. Faktum är
att Nacka har bättre ekonomi
än staten, med lägre skulder och
större procentuellt överskott.
Orsaken till det stora överskottet är bland annat högre
skatte-intäkter och lägre ränteostnader. Nämndernas kostnader ökade inte heller i den
takt man budgeterat för. Socialnämnden visade efter flera år av
underskott nu ett positivt resultat på 12 miljoner.
-Många partier är bra på att

föreslå nya utgifter. Vi moderater står för ordning och reda i
ekonomin, det är helt avgörande
för att vi ska kunna göra framtidssatsningar med tunnelbana,
överdäckning av Värmdöleden,
nya bostäder och idrottsanläggningar, säger Mats Gerdau.
Kommunen har också minskat
sin låneskuld under året. Lånen
uppgår nu till historiskt låga 300
miljoner. Samtidigt har kommunen placerat 200 miljoner,
så man är nästan helt skuldfri.
-Tack vare två större fastighetsförsäljningar har vi minskat

skulderna, men socialdemokraterna har sagt nej till båda. Deras linje hade inneburit kraftigt
högre räntekostnader för Nacka
kommun, även med dagens låga
ränteläge. Vad som skulle hända
med räntor på 3-4 procent vågar
jag inte ens tänka på, men räntorna skulle äta upp pengar till
skolorna och äldreomsorgen.
Det är inte vår melodi, vi prioriterar verksamhet framför att
äga fastigheter, avslutar Mats
Gerdau.

invigdes i somras, 1 500 lägenheter blev klara för inflyttning
och 1 000 nya började byggas.
Elevernas betyg i skolan ligger
fortfarande i topp i landet och
Myrsjöskolan började byggas
om. Samtidigt gjorde förskolorna ett stort arbete med att jobba
med att skapa giftfria miljöer.
Klimatpåverkan minskade under året, bl a genom att energianvändningen i kommunens
lokaler minskade, och övergödningen till vattendragen blev
lägre.

Utöver stort överskott finns
även andra positiva händelser
under 2016. Kvarnholmsbron

Anna Kinberg Batra (M)
meddelade nyligen att
Alliansen bör lägga fram
en gemensam budget
så snart som möjligt.
Hon menar att Sverige
inte har råd att vänta
ytterligare på att Stefan
Löfven (S) ska lösa de
akuta problem som finns
i Sverige.

Nacka klarade mottagandet 2016
Nya modulbostäder i Nacka.

Sedan mars 2016 gäller
en ny lag som ger regeringen rätt att anvisa nyanlända flyktingar som fått
uppehållstillstånd
till
kommunerna. Nacka tog
emot 339 personer 2016
och kravet för 2017 är
minst 469 flyktingar.
-Vi vill så klart ta vårt ansvar och
är en av få kommuner i landet
som faktiskt lyckats. Den stora
utmaningen har vi dock framför
oss – att få till en framgångsrik
integration. Vi vill ju att de som
kommer till Sverige ska lyckas
här, säger Mats Gerdau.
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Problemen, enligt Gerdau, är
bristen på bostäder. Många får
dela lägenhet och t o m rum och
det är tidsbegränsade hyreskontrakt. Kommunen har köpt
bostadsrätter, bygger om tomma kommunala lokaler och bygger nya tillfälliga bostäder. Och
Nackaborna ställer upp.

blir ännu svårare för våra ungdomar att flytta hemifrån och vi
måste kanske bygga på mark vi
hellre velat använda till annat.
Men vi gör inte som Stockholm
och bygger stora flyktingkvarter
med 200 lägenheter på samma
ställe, det bäddar inte för en
lyckad integration.

-Jag är otroligt stolt över alla
Nackabor som hjälper till och
hyr ut en del av sin bostad. Det
blir bra start för livet i Sverige.

Moderaterna är kritiska till
att regeringen inte tar hänsyn
till bostadssituationen när de
anvisar och vill därför dämpa
takten i utslussningen från flyktingförläggningarna så att kommunen hinner med.

-Samtidigt leder det stora mottagandet till intressekonflikter och
att vi tvingas till både dyra, dåliga och kortsiktiga lösningar. Det
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Bland annat pekar hon på att
uppemot en miljon människor
lever på bidrag och att polisen
fungerar för dåligt. Därför bör
Alliansen vara beredd att agera
tillsammans redan nu.
Sedan förra valet har partierna inom Alliansen utvecklat sin politik på egen hand.
Det har däremot inte stoppat
dem från att presenterat flera
gemensamma förslag. Nu går
moderaternas partiledare ut och
föreslår att Alliansen ska presentera en gemensam budget så
snart som möjligt. Anledningen
är att det är för långt till nästa
val för att vänta och att regeringen lanserar så många förslag
som är skadliga för Sverige.
Med ett gemensamt förslag
redan i år skulle Alliansen kunna stoppa till exempel hotet om

Anna Kinberg Batra (M) vill lägga fram en
gemensam Alliansbudget

flygskatt och ytterligare skattehöjningar på jobb och tillväxt,
samtidigt som reformer för fler
jobb, bättre integration, stärkt
företagande och fler poliser kan
komma på plats redan nu.

En vanlig invändning mot en
gemensam alliansbudget är att
den ger Sverigedemokraterna
möjlighet att rösta för den.

- Hur varje parti röstar måste
varje parti självt ansvara för.
Men det är orimligt att avstå
från att lägga förslag, som skulle
bygga Sverige starkare, av rädsla för hur något annat parti
skulle kunna agera. En opposition måste alltid vara beredd
att agera, där ingår också att det
kan få verklig effekt, säger Anna
Kinberg Batra.
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Släng inte i onödan, lämna till åter- I slutet på 2016 tillträdde Anna Kjellin Flobruk i stället
ry (M) som ny 1:e vice
I Nacka har nu återvinnings- att skänka bort saker som någon ordförande för Arbetscentralerna försetts med annan kan ha användning av.
och
företagsnämnden
återbruksanläggningar.
(AFN). Nackabladet träfHär kan man lämna saker På Österviks ÅVC tar Human
fade Anna för att ställa
som andra kan ha nytta av. Bridge hand om sakerna. På nya
Det blir enklare att ge an- Boo ÅVC är det Myrorna som är ett par frågor om hennes
nya uppdrag och om hur
vända saker ett nytt liv. Tex- samarbetspartner.
hon vill arbeta för ökad
tilier sorteras och det som
-Var och en kan göra en stor integration i Nacka.
är trasigt återvinns.
-Många har efterfrågat den här
servicen, säger Bo Bergqvist
(M), 1:e vice ordförande i styrelsen för Nacka vatten och avfall AB som ansvar för återvinningscentralerna. När man ändå
är på ÅVC:n vill man passa på

insats genom att tänka till när
man rensar hemma. Gamla grejer kan komma till stor nytta hos
andra, skapa intäkter till ideella
insatser och, inte minst, förbättra miljön, en klar win-win
situation för alla, avslutar Bo
Bergqvist.

Positiva resultat för serveringstillstånden 2016
Av Nacka kommuns 85 restauranger med stadigvarande
serveringstillstånd, var det ingen som tilldelades någon varning förra året. Enligt Helene
Skantze (M), ordförande i
Socialnämnden, beror det goda
resultatet på flera saker.
– Det är glädjande att vi inte
behövde utfärda någon varning
under 2016. Först och främst
är detta ett kvitto på det goda
samarbetet som kommunens

alkoholhandläggare har byggt
upp med näringsidkarna under många år. Bland annat arrangeras varje år utbildning i
ansvarsfull alkoholförsäljning
och alla restauranger får tillsyn
minst en gång per år. Förra året
lanserades också Restaurangboxen, en verktygslåda som alla
med tillstånd får. Det ska vara
lätt att göra rätt i Nacka, avslutar Helene Skantze.

Anna, vad är ditt första intryck av din nya nämnd?
-Att vi i Nacka gör väldigt många bra saker för integration och
arbetsmarknadsinsatser. Kommunen ligger i topp när det gäller
näringslivsklimat och entreprenörskap. Därför är också
arbetslösheten låg, liksom andelen medborgare med socialt
bistånd. Nacka är också bland de
10 bästa kommunerna i landet
att ta emot ensamkommande
ungdomar, respektive nyanlända med uppehållstillstånd.
Tjänstemännen ska ha en eloge
för sina insatser i mottagandet
av framförallt ensamkommande
ungdomar!

“Lägg ned Arbetsförmedlingen”
Anna Kjellin Flory (M), ser positivt på framtiden för Nackas integration.

Det måste medföra utmaningar med ett sådant omfattande mottagande, hur
vill du att framtidens integration ska se ut?
-Självklart finns det utmaningar. En är samordningen med
Arbetsförmedlingen som är tungrodd och omständlig. Vi moderater skulle helst vilja lägga
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ner Arbetsförmedlingen. Nacka
ansvarar för skola och SFI. Det
skulle vara bra om vi även fick
ansvar för jobb och utbildning
för nyanlända. Vi har en välfungerande utbildning i Komvux och skulle lätt fylla platser
för att utbilda till exempel fler
bussförare, taxiförare och byggjobbare. Därmed skapas jobb åt
flyktingar snabbare.

Valfrihet

“Lyssna på kommunerna och se verkligheten”

Moderaterna står upp för medborgarnas rätt att välja inom välfärden.

Eivor Örenmark (M) är glad över att kommunens äldre inte behöver vänta för en plats på ett
äldreboende.

Kort väntetid för äldreboende
I början av februari fanns det 12
lediga platser på äldreboendena
i Nacka. Enligt statistiken köar
totalt 48 personer till något av
de 13 särskilda boenden som
finns i kommunen. Den genomsnittliga väntetiden är mellan
noll och 13 veckor och beror
främst på att man önskar plats
på ett specifikt äldreboende.
- Det är väldigt glädjande att vi i
princip saknar väntetid till våra
äldreboenden i Nacka, säger
Eivor Örenmark (M), 1:e vice
ordförande i Äldrenämnden.
Inom en snar framtid kommer
det att byggas fler äldreboenden
för att möta framtida behov.

Kommunen gör mycket bra,
men än är vi inte helt nöjda.
Kommunen växer och många
platser behövs i framtiden. Fortsatt arbete för att skapa trevliga
äldreboenden med hög kvalitet
är mitt fokus, avslutar Eivor
Örenmark
Enligt Nacka kommun ska
det inom tre år tillkomma 54
nya platser på äldreboendet
i Ältadalen, 54 nya platser i
Graninge, 30 nya platser vid
Danvikshem och 18 nya platser i Sarvträsk. Mer information
finns på Nacka.se
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Den rödgröna regeringens utredare har lämnat
förslag som skulle innebära att många fristående
alternativ inom välfärdsområdet skulle behöva
stänga sin verksamhet.
Till detta säger Nackamoderaterna och allianspartierna nej.
Vilka effekter skulle det få
för Nackaborna om förslaget går igenom?
Tobias Nässén (M) är kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden och ger sin
bild av läget.
- Det skulle få dramatiska effekter i Nacka. Många fristående
aktörer på välfärdsområdet har
sagt att med de tvingande regleringar och begränsningar som
föreslås så är risken mycket stor
att de helt enkelt får lägga ner
sin verksamhet. Det som socialdemokraterna, miljöpartiet och
vänsterpartiet verkar vilja är en
återgång till 1970-talet då det
endast var kommunen själv som
drev förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst. Ett

uppenbart problem med detta
är att det är 2017 nu och människor utgår från att själv få
välja skola för barnen och äldreboende på ålderns höst, säger
Tobias Nässén.
Kan du ge några konkreta
exempel från Nacka på hur
många
välfärdsverksamheter drivs i fristående
regi?
- Bara på förskoleområdet finns
det 55 fristående förskolor i
Nacka, och där går ungefär
hälften av alla förskolebarn.
Sedan finns det över 20 olika
fristående skolor och 35 privata
hemtjänstföretag och 8 privata
äldreboenden. Detta är alltså
verksamheter som människor
har valt själva för att man tycker
att de passar bäst. Det bidrar till
en mångfald av olika inriktningar och en utveckling mot bättre
kvalitet, säger Tobias Nässén.
Ibland ges bilden i debatten
att det bara är vänsterpartiet som driver avskaffandet av fristående alternativ,
stämmer det?
- Nej, inte alls. Faktum är att det

är regeringen i form av socialdemokraterna och miljöpartiet
som har tillsatt utredningen,
och utredaren Ilmar Reepalu (S)
var tidigare kommunalråd för
socialdemokraterna i Malmö.
S i Nacka sa inte heller nej till
förslagen, när kommunen yttrade sig förra veckan.

-Nackamoderaterna har en
lång historia av att utveckla
och försvara valfrihetsreformer
då Nacka var en av de första
kommunerna i hela landet som
banade väg för fristående aktörer och här startades en av de
första Pysslingen-förskolorna.
Bland de som arbetade hårt för
detta i ett tufft debattklimat
fanns Erik Langby (M) som
kommunstyrelsens ordförande,
och Ingegerd Thorngren (M)
som ledamot i socialnämnden. På riksnivå på den tiden
så jämförde statsminister Olof
Palme privat drivna förskolor
med ”Kentucky fried children”.
Nackamoderaterna tog striden
för valfrihet och olika alternativ då, och det gör vi även idag,
avslutar Tobias Nässén.
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En östlig förbindelse lite närmare

Byggstart för studentbostäder i Alphyddan

Alliansen i Nackas företrädare, från vänster. Gunilla Grudevall-Steen (L), Jan- Eric Jansson (KD), Mats Gerdau (M), Hans Peters (C), Cathrin Bergenstråhle (M), Tobias Nässén (M)

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande tog det första spadtaget
för de kommande studentbostäderna.

Den 16 februari togs det
första spadtaget i Alphyddan. Efter många
turer fram och tillbaka, med flera överklaganden, kan nu bygget
äntligen komma igång.
Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau
(M), var på plats för att
sätta spaden i marken.
-Moderaterna förlorade 150
röster i Alphyddan förra valet.
Men vi kompromissar inte vad vi
tror på. Vi behöver fler studentbostäder och enda sättet att
få dem är att bygga dem. Alphyddan är ett utmärkt läge nära
Stockholms stads rödgröna
majoritet har meddelat att
de inte tänker medverka till
att Österleden byggs. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) menade att det
är ”stötande” att Trafikverket ens utreder frågan och
det har lett till starka reaktioner från moderaterna.
-Det som är stötande är att de
rödgröna sviker regionen och
bromsar tillväxten, säger Mats
Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
Österleden,
eller
Östlig
förbindelse som den kallas
numera, är en tunnel under
Saltsjön mellan Nacka och Värtan som binder samman Norra
och Södra länkarna och sluter
Ringen runt Stockholm och både
buss och bil ska kunna köra där.
Trafikanalytiker bedömer att det
är en av de väginvesteringar som
är mest samhällsekonomiskt
lönsamma i hela landet.
-Att inte bygga Österleden kostar i
form av köer, allt längre restider
och transporter som inte kommer fram, säger Mats Gerdau.
Regionen växer med en halv
miljon invånare till 2030 och
vi behöver förstärka alla delar
av trafiksystemet, både tunnelbana och nya vägar. Österleden
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Saltsjöbanan, tvärbanan, bussar
och snart också tunnelbanan.
Vi har lyssnat på de boende och
bevarat mer natur. Om man
kompromissar om vad man vill
med politiken kommer man aldrig att uppnå något alls, då får
man aldrig nya studentbostäder,
säger Mats Gerdau.
Det var i slutet på förra året
som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om att
ge startbesked till första etappen
i vad som ska bli 230 bostäder i
Alphyddan. Bostäderna kommer
ha en rimlig hyresnivå och vara
avsedda för studenter och förmedlas av Stockholms bostadsförmedling.

Illustration över de kommande lägenheterna. Inflytt andra kvartalet 2018. Bild: JM.

knyter ihop norra och södra
delen av regionen och får hela
trafiksystemet att flyta smidigare. Därför skulle hela regionen
vinna på att den byggs.
-Som största kommun i länet
och huvudstad har Stockholms
stad ett särskilt ansvar att också
se till regionens bästa, att blicka
utanför sina egna gränser. Det
gör de tyvärr inte längre.
Tredje gången S sviker
Moderaterna menar att det är
tredje gången S och MP sviker.
-Göran Persson rev upp Dennisöverenskommelsen och stoppade Österleden 1997, förra gången den var aktuell på riktigt.
Om socialdemokraterna hade
hållit en ingången överenskommelse skulle Österleden ha
varit byggd idag.
Efter valet 2014 stoppade
Stefan Löfven och den nya SMP-regeringen bygget av Förbifart Stockholm i några månader,
men riksdagen startade upp
arbetet igen. Det tillfälliga stoppet kostade runt 200 miljoner
kronor. Och nu försöker S återigen stoppa Österleden.
Alliansregeringen avsatte 2 miljarder kronor för att projektera
Österleden och det arbetet pågår

S sviker om trafiken igen
Dumt och kortsiktigt av S, säger Mats Gerdau (M).

för fullt. Parallellt har de statliga
Sverigeförhandlarna fått i uppdrag att hitta en finansiering
av själva bygget av Österleden,
men det går trögt eftersom
Stockholm inte vill vara med.
-I grund och botten ska staten
betala statliga vägar. Men att
bara säga att ”någon annan” ska
betala gör inte att den byggs.
Pengarna måste fram och jag är
pragmatisk. Vill man ha något
måste man vara beredd att betala lite också, annars blir det bara
luftslott.
Men pengarna är inte allt, enligt
Gerdau.
-Den styrande vänstern i Stockholm planerar inte ens för att
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Österleden ska byggas längre
fram i tiden, oavsett vem som
betalar. Österleden finns inte
med i deras nya översiktsplan.
Det är så kortsiktigt och dumt.
De har massor att vinna på att
leda bilar runt innerstaden i
stället för rakt igenom.
Att Österleden är dåligt av
miljöskäl ger Gerdau heller inget
för.
-När Österleden är klar kommer
de flesta bilarna att gå på el eller
andra förnyelsebara bränslen
och motorerna att vara mycket
renare. Vi vill stoppa utsläppen,
inte bilen i sig. Och även bussar
behöver vägar att köra på.

Intresserad av
förtroendeuppdrag efter
2018?
Nu börjar rekryteringsprocessen för
förtroendeuppdrag inom
kommunen inför valet
2018. Är du intresserad
och vill veta mer? Hör
av dig till
moderaterna@nacka.se

www.Nackamoderaterna.se
för mer information

