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I det här numret:

Trygghet
Alliansen satsar på 
trygghet 
Sidan 4.

Nackaborna får sänkt 
skatt nästa år. Det står 
klart sedan Alliansens 
budgetförslag klubbades 
igenom i kommunfull-
mäktige i mitten av nov- 
ember. Stort fokus 
läggs på ökad trygg-
het och stärkt arbets- 
linje. Förutom sänkt 
skatt prognosticeras ett 
överskott på 100 mil- 
joner kronor samtidigt 
som välfärden får 170 
miljoner kronor ytterlig-
are. 

-Jag skulle säga att det är en 
budget full av framtidstro och 
hoppfullhet. Tillväxten i Nacka 
ska komma alla till del, både 
barn, ungdomar och alla skatte-
betalare säger kommunstyrels-
ens ordförande Mats Gerdau 
(M). Kommunen är skuldfri och 
vi har råd att sänka skatten för 
att göra det mer lönsamt att ar-
beta. 

Nacka har redan låg skatt 
och nu blev sänkningen 

ganska liten, endast 10 öre. 
Är det verkligen värt att 
strida om? 

-Vi sänkte skatten i år också, 
sammanlagt får Nackaborna be-
hålla 90 miljoner kronor mer av 
sin lön. Nästan en tusenlapp per 
person. För oss är det viktigt att 
skatten aldrig är ett öre högre än 
nödvändigt, det är medborgar-
nas pengar från början och inte 
politikernas. Vi visar att man 
kan sänka skatten i en välskött 
kommun, jag förstår att det  
irriterar oppositionen. 

Mats Gerdau poängterar också 
att skattesänkningen inte går ut 
över välfärden. 

-Det går helt enkelt bra för Na-
cka, vi har råd med både och. 
170 miljoner mer till välfärden 
innebär t ex att vi höjer skol-
pengen och hemtjänstchecken, 
(de skattepengar som följer med 
eleven och den äldre till vald 
skola och hemtjänstföretag) för 
att säkra kvaliteten. Vi startar 
en ny mottagning för unga med  
psykisk ohälsa. Vi breddar 
musikskolan till kulturskola 

så att ungdomarna också kan 
dansa, spela teater och annat. 
Två nya äldreboenden startar 
nästa år.  

Kommunen omsätter drygt 
5 miljarder kronor nästa år,  
pengar som kommer från Nacka- 
bornas arbete. Därför är arbets- 
linjen så viktig för moderaterna. 

-Om människor inte jobbar och 
betalar skatt så blir det inga 
pengar till välfärden. Vi måste 
göra allt vi kan för att folk ska 
jobba. Nu satsar vi mer pengar 
på kortare yrkesutbildningar för 
vuxna och att flyktingar ska lära 

Östlig förbindelse:  
86% av Nackaborna är 
positiva till ÖF.
Sidan 4. 

Debatt: 
Moderaterna accepterar 
inte månggifte. 
Sidan 4. 

sig svenska, så rustar vi männ-
iskor att snabbt kunna försörja 
sig själva och bidra till samhäl-
let. 

Arbetslinjen innebär också att 
det alltid måste löna sig att job-
ba framför att leva på bidrag. 
I riksdagen har moderaterna 
föreslagit ett bidragstak och i 
Nacka försöker man få fler att gå 
från bidrag till arbete genom att 
vara konsekvent med arbetslin-
jen och ställa krav på deltagande 
i utbildning m.m. om man får 
försörjningsstöd. 

Alliansen i Nackas företrädare: från vänster, Jan-Eric Jansson (KD, Hans 
Peters (C), Mats Gerdau (M) och Gunilla Grudevall-Steen (L)

Nacka sänker skatten - igen 

10 månader kvar till valet - stor valspecial  

Mats Gerdau (M) och Cathrin Bergenstråhle (M) tillsammans med den gemensamma valaffischen från valet 2014.  
Tre år har gått sedan dess och mycket har hänt. Nackabladet har träffat några av Moderaternas företrädare för att 
stämma av utvecklingen: Vad har hänt sedan valet och vilka vallöften är uppfyllda? Svaren finner ni på sidan 2 - 3 

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun
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Läs mer om årets budget- 
debatt och kommande  
satsningar på sidan 4.

Mycket 
positiv

57%

Ganska 
positiv

29%



”Vi håller vad vi lovar”
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I förra valet sökte Nacka-
moderaterna stöd för ett 
omfattande politiskt pro-
gram med 67 konkreta 
punkter. ”Nacka på rätt 
väg” var moderaternas 
övergripande tema och 
med det menade partiet 
att man skulle fortsätta 
på den framgångsrika 
vägen som lett till bra 
skolor och stor valfrihet 
i välfärden och samti-
digt ta nya initiativ för att 
göra Nacka ännu bättre. 

Nackabladet har gått igenom 
vallöftena och bett de ledande 
företrädande att kommentera 
vad som åstadkommits under 
de tre senaste åren. 

Mats Gerdau är kommun- 
styrelsens ordförande sedan 
2013 och leder det politiska ar-
betet: 

-Vi lovade inte allt till alla före 
valet, som seriöst och ansvars-
tagande parti måste man prio- 
ritera. Men riktningen är vi 
väldigt tydliga med: mer frihet  
för Nackaborna och be-
jaka tillväxt och nya idé-
er. Och det vi lovade  
anstränger vi oss verkligen för 
att uppnå och vi är på god väg. 

Mest stolt är moderatledaren 
över ekonomin och företags- 
klimatet.

-Vi har en stark och stabil eko-
nomi och kunnat sänka skatten 
två gånger. Och det är trots att 
s-regeringen har skärpt skatte- 
utjämningen så att vi i år beta-
lar över en halv miljard kronor i  
bidrag till andra kommuner. 

-Vi har också jobbat hårt för att 
företag ska vilja satsa i Nacka. 
Det kommer inte av sig själv, 
men jag är väldigt stolt över 
att företagen tycker att vi har 

det tredje bästa företagsklima-
tet i landet. Stockholm har ra-
sat till plats 123, det spelar roll 
vad man gör eller inte gör. För 
oss innebär det att företagen  
anställer nya medarbetare, att de 
betalar bra för kommunal mark 
och att många vill bygga bostä-
der och nya skolor. Företags- 
klimatet är viktigt för att 
människor ska ha jobb och kom-
munen ska få in skattepengar, 
det är det vi alla lever av. 

Gerdau lyfter också fram miljö-
arbetet som en framgång. 

-Ja, det blir inte så stora rub-
riker, men vi har flyttat fram 
positionerna rejält. Vi har tagit 
initiativ till allt från att byta till 
giftfria leksaker på förskolorna 
och sanera förorenad mark till 
att byta ut oljepannor mot sol-
celler i kommunens lokaler och 
inrätta nya naturreservat. 

Det finns också områden där 

man inte kommit lika långt. 
Gerdau bedyrar dock att det inte 
beror på politiska oenigheter 
inom den styrande Alliansen. 

-Vi moderater driver på och 
för fram politiska förslag såväl 
i Nacka som på det regionala 
planet. Den absolut största be-
svikelsen hittills under mandat-
perioden är att vi inte kommit 
längre med Östlig förbindelse, 
men det beror ju på att socialde-
mokraterna i Stockholm hoppat 
av förhandlingarna. 

-Att antalet poliser i Nacka 
minskat rår vi ju heller inte för, 
polisen är statlig. Men det är ett 
stort bekymmer för Nackaborna 
att antalet brott ökar samtidigt 
som antalet poliser minskar. 
Den ekvationen går inte ihop. 

Ekonomi och jobb

Omsorg 
Helene Skantze (M), ordförande för Socialnämn-
den, vilka förbättringar har skett under mandat- 
perioden? 

-För att öka den psykiska hälsan hos barn och unga har vi 
öppnat ytterligare en mottagning, Bryggan i Fisksätra. En 
öppen mottagning där psykologer och socionomer arbetar 
tillsammans, samverkan mellan landsting och kommun. En 
dörr in för barn, unga och deras föräldrar, när de söker råd 
och hjälp. 

Eivor Örenmark (M), 1:e vice ordförande i Äldre-
nämnden, vilka är de största förbättringarna inom 
ert område? 

-Det bästa är att social- och äldrenämnden delades upp i två 
nämnder, det har gett möjlighet till ett större fokus på de 
äldre och deras behov. Dessutom har vi en budget i balans 
och vi har ökat vårt fokus på kvaliteten i hemtjänsten. Det 
har lett till att anordnare som inte nått upp till kvalitets-
måtten har upphört med sin verksamhet.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande,  
vilken är den viktigaste förbättringen under man-
datperioden? 

-Jobben, jobben, jobben! Det viktigaste för att Nacka ska ha 
en stark ekonomi är att det finns arbetstillfällen och att syssel- 
sättningen är hög. När Nackaborna jobbar så har vi både 
råd att satsa mer på välfärden och sänka skatten, därför är  
näringslivspolitiken så avgörande och något vi satsat extra på 
under mandatperioden.  

Resultat hittills: 
• Nacka är nu skuldfri, som en av ytterst få kommu 
 ner i landet. 
• Skatten har sänkts två gånger.
• Nackas företagsklimat rankas som nr 3 av Svenskt  
 Näringsliv och Nackas företag är lönsammast i  
 Sverige, enligt Företagarna. 
• Låg arbetslöshet.
• Fler jobbkurser inom vuxenutbildningen. 
• Fler sommarjobb för ungdomar. 

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun
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Bostäder och natur

Skola 

Kultur och fritid 

Framkomlighet

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande för Miljö- 
och stadsbyggnadsnämnden, vilken är den största 
förbättringen inom din nämnd? 

-Vi har levererat planer för de nya bostäder vi lovat. Särskilt 
glädjande är det att studenterna och ungdomarna snart kan 
flytta in i Ektorp och Alphyddan. 

Vilket vallöfte är du extra stolt över att ha genom-
fört? 

-På min valaffisch stod det ”Både bygga bostäder och  
bevara naturen.” Precis det har vi gjort. Samtidigt som vi 
bygger många bostäder är Nacka den kommun i länet där in-
vånarna har närmast till skyddad natur. Det är ett stort mer-
värde för nackaborna som uppskattar natur och friluftsliv. 

Eva Närvä Eickenrodt (M), 1:e vice ordförande i Na-
tur- och trafiknämnden, vilken är den största för-
bättringen inom ditt område?

-Genom samverkan, information och god framförhållning 
har vi klarat en hyfsad framkomlighet i kommunen, trots 
ombyggnationen av Slussen och att Nacka bygger stad. 

Peter Zethraeus (M), ledamot, Natur- och trafik-
nämnden. Vilket vallöfte är du extra stolt över att ha 
genomfört? 

-Vi har byggt ut de regionala cykelstråken för cykelpendling 
utan att ta några bilfiler i anspråk, påverkat Landstinget så 
att zontaxan tas bort i kollektivtrafiken och att SL-kortet gäl-
ler på Vaxholmsbåterna för ökad båttrafik till och från Nacka 
och anlagt infartsparkeringar.

Oliver Rykatkin (M), 1:e vice ordförande i Kultur-
nämnden, vilka förbättringar har ni gjort?

-Utan tvekan utvidgningen av kundval inom musikskolan 
till att även omfatta kulturkurser. Det kommer förutom att 
minska köerna och avgifterna, även göra det lättare för barn 
och föräldrar att ställa krav. Vi kommer med största sanno-
likhet se flera nya aktörer med innovativa lösningar för hur 
kulturkurser ska bedrivas och även helt nya kulturyttringar 
för våra barn och unga. 

Richard Wendt (M), ordförande för Fritidsnämn-
den, vilken är de största förbättringarna inom din 
nämnd sedan valet? 

-Att vi har skapat fler bokningsbara fotbollsytor i kommu-
nen och tagit beslut om att bygga en multihall med friidrott-
sinriktning i Fisksätra, samt att vi fortsätter stödja idrotten 
för funktionsnedsatta. 

Vilket vallöfte är du extra stolt över att ha genom-
fört?

-Efter en utdragen debatt är jag stolt att vi äntligen har 
kommit till skott med Näckenbadet. På så sätt säkerställer 
vi simundervisningen och träningen för barn och ungdomar 
i Fisksätra och Saltsjöbaden. 

Tobias Nässén (M), ordförande för Utbildnings-
nämnden, vilka är de största förbättringarna 
inom Utbildningsnämnden? 

-Vi har prioriterat förskola och skola och förstärkt resur-
serna genom höjd förskole- och skolcheck med totalt över 
400 miljoner kronor. Tillsammans med skickliga lärare och 
rektorer har det gett förutsättningar för mycket goda skol-
resultat. Häromåret hade eleverna i Nacka högsta betyg i 
landet. Vi kan vara särskilt stolta över att omkring 90 pro-
cent av alla elever klarar kunskapsmålen i alla ämnen och 
95 procent blir behöriga till gymnasiet. Nackamoderaterna 
håller löftet om att fokusera på kunskap i skolan. 

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun

 Nackabladet



 Nackabladet

- Vi moderater har lagt 
ett förslag i riksdagen 
om att månggifte inte 
ska godkännas i Sverige, 
säger Cathrin Bergen- 
stråhle (M). Svensk lag-
stiftning, som är grun-
dad på våra värderingar 
om jämställdhet och alla 
individers fri- och rättig-
heter, ska råda i Sverige.

I Sverige är det olagligt att ingå 
månggifte. Ändå finns idag finns 

över 300 registrerade fall av  
bigami eller polygami i Sveri-
ge. Det beror på att svensk lag  
under vissa omständigheter 
tillåter månggifte om äkten- 
skapet ingåtts i ett land där det 
är lagligt och de inblandade se-
dan flyttar hit.  Moderaterna 
anser att lagstiftningen behö-
ver moderniseras och anpassas 
till våra svenska värderingar 
om jämställdhet och syn på  
äktenskap. Därför bör lagen för- 
tydligas i syfte att månggifte inte 

ska erkännas i Sverige. 

Flickors och kvinnors rättighe-
ter är en högaktuell fråga. Sam-
tidigt som hela landet skakas om 
av de kränkningar som beskrivs 
i Me too-uppropet och dess  
efterföljare i olika branscher 
finns en stor grupp flickor och 
kvinnor i Sverige som lever un-
der hedersförtryck. Många kom-
mer till Sverige från länder där 
mänskliga fri- och rättigheter, 
kvinnors rättigheter och barns 

rättigheter kränks.

-Det är uppenbart att arbetet 
för kvinnors lika rättigheter 
måste växlas upp på bred front. 
Diskriminering, förtryck och 
kränkningar måste stoppas i alla 
sammanhang, såväl i arbetslivet 
som i familjekulturer.  Jag tyck-
er att vi alla har ett ansvar att 
se sådana här yttringar och att  
agera. Stötta, säg ifrån och an-
mäl, avslutar Cathrin Bergenst-
råhle. 

Moderaterna vill förbjuda alla slag av bigami, även mångäktenskap som har ingåtts utomlands. 

Obs, montage. 

Samtliga oppositions- 
partier i Nacka presente-
rade egna budgetförslag 
inför kommunfullmäkti-
ge i november. Trots det 
valde Nackalistan och 
Vänsterpartiet att oftast 
rösta på Socialdemokra-
ternas förslag. Men det 
mest anmärkningsvärda 
med årets budgetdebatt, 
menar Mats Gerdau (M), 
kommunstyrelsens ord-
förande, är att Social- 
demokraterna inte tar 
ekonomiskt ansvar. 

-(S) visar ett ekonomiskt lätt-
sinne. De vill ha högre skatt än 
oss, men gör av med ännu mer 
pengar än den högre skatten 
inbringar. Samtidigt vill de öka 
investeringarna, bl a bygga en 
e-sporthall och starta ett kom-
munalt bostadsbolag. Ekvatio-
nen slutar snart i underskott och 
nya skattehöjningar.  
 
Moderaterna är också kritiska 
till att oppositionspartierna inte 
finansierar sina förslag fullt ut. 
Ett tydligt exempel är deras för-
slag att ensamkommande asyl- 
sökande ungdomar som fyllt 
18 år ska få bo kvar i Nacka, 
trots att ansvaret då övergår till 
Migrationsverket enligt gällan-
de lag. Nackas skattebetalare 
skulle få ta över kostnaderna, 
som uppskattas till 32 miljoner 

kronor, men av oppositionspar-
tierna var det endast (MP) som 
avsatte 1,3 miljoner kronor. Öv-
riga hade inte en enda krona i 
sina budgetar. Ett annat exem-
pel är att Nackalistan vill spara 
10 miljoner kronor på ”bättre 
upphandlingar”, dock utan att 
tala om hur det ska gå till. 

-Man kan inte lova utan att be-
tala, det är inte seriös politik, sä-
ger Mats Gerdau. Man kan tycka 
vad man vill om förslaget i sig, 
men det är faktiskt helt ansvars-
löst att föreslå dyra reformer 
utan pengar. Och rena bluffbe-
sparingar hör inte hemma i en 
seriös budget. 

Socialdemokraterna fick hård 
kritik för att de bygger centrala 
delar av sin politik på rena på-
hitt. De hävdar bl a att resur-
serna per elev i skolan ”minskat 
drastiskt” och att ohälsan bland 
lärarna ökat. Det tillbakavisas 
bestämt av Tobias Nässén, 
(M), utbildningsnämndens ord-
förande. 

-Sanningen är skolpengen ökat 
från 85 350 kronor för en hög-
stadieelev 2014 till 94 031 kro-
nor 2018, alltså med nästan 9 
000 kronor. Och lärarnas sjuk-
frånvaro har minskat det senas-
te året jämfört med för ett år 
sedan. Inte ökat som (S) påstår.

Hål i oppositionens 
budgetar 

Rekordstöd för Österleden

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka kommun

Alliansen  
lanserar ökade 
brottsförebyggan-
de insatser
 
5 miljoner kronor avsätts 
för mer arbete mot knark, 
kameraövervakning utom-
hus, väktare, bättre belys-
ning på otrygga platser och 
mer pengar till Polarna, 
som är Nackas förebyggan-
de och uppsökande verk-
samhet bland ungdomar. 

Bakgrunden är ökande brotts-
lighet och att staten drar ned på 
antalet poliser i Nacka. Kommu-
nen kan inte ta över ansvaret, 
men moderaterna kan inte tysta 
se på när brotten bara ökar. 

-Nackabornas trygghet kommer 
alltid först, menar Mats Ger-
dau, men skickar samtidigt en 
tydlig signal till regeringen.

-Om 9 månader är det val och 
vi moderater kommer att göra 
tryggheten till en valfråga.  Så 
här får det inte gå till, trygg- 
heten mot brott är helt grund-
läggande i ett samhälle. 

Sedan 2015 har regering-
en minskat antalet poli-
ser i Nacka med omkring 
20 procent. Nackabladet 
har träffat Tobias Nässén 
(M), ordförande i Brotts- 
förebyggande rådet. 

-Vi från Nackamoderaterna har 
varit väldigt tydliga i våra krav 
på fler poliser till Nacka. Det 
är inte acceptabelt att Nacka 
har förlorat omkring var femte 
polistjänst sedan 2015. Tyvärr 
innebär inte beskedet från Po-
lismyndigheten de snabba och 
tydliga åtgärder som vi förvän-
tar oss, säger Tobias Nässén.

Vilka åtgärder kan genom-
föras i Nacka kommun, när 
regeringen inte sköter sitt 
ansvar?

-Vi i Nacka kommun ska inte ta 
över statens ansvar utan fort-
sätta att kräva att Nackaborna 
får de polisresurser som man 
har rätt till. Samtidigt ökar vi 
de brottsförebyggande insatser-
na genom ett trygghetspaket på 
fem miljoner kronor årligen un-
der 2018, 2019 och 2020. Peng-
arna ska fördelas inom kort och 
kan exempelvis innebära mer 
resurser till Nackapolarnas upp-
sökande ungdomsverksamhet, 
vissa insatser från väktare och 
kameraövervakning. 

M-krav: Fler 
synliga poliser i 
Nacka

M: Nej till månggifte

En färsk SIFO-mätning i 
Nacka visar på ett mycket 
starkt stöd för att bygga 
Österleden. Hela 86 pro-
cent vill bygga den sista 
länken i ringleden runt 
Stockholm, endast tio 
procent är emot 

-Nackaborna kämpar med trafi-
ken varje morgon och inser att 
den behövs. Oavsett om man 
åker buss, bil eller cykel till job-
bet så behöver framkomligheten 
bli bättre och då behövs Öster-
leden, säger kommunstyrelsens 
ordförande Mats Gerdau (M). 

Det är rätt anmärkningsvärt att 
vi fortfarande inte har en kom-
plett ringled runt innerstaden, 
en väg som binder samman Söd-
ra Länken med Norra Länken. 
Det har alla andra storstäder 

och det skulle minska vår sår-
barhet avsevärt. 

Frågan om Österledens vara 
eller inte vara blev brännan-
de het när socialdemokraterna  
lämnade förhandlingarna i bör-
jan av hösten och Trafikverket 
strök den ur sitt förslag till kom-
mande trafikinvesteringar i lan-
det. 

-Om inte S brutit Dennisöver-
enskommelsen 1997 så skulle 
Österleden vara byggd idag. Nu 
upprepar de sitt historiska miss-
tag, ett stort svek. Österleden 
behövs!  

Det finns en stor majoritet bland 
alla partiers väljare för Österle-
den, även bland de partier som 
nu försöker stoppa den. Till och 
med 54 procent av miljöpartiets 
väljare vill ha vägen. 


