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- en tidning från Nackamoderaterna -

”Våra barn ska vara trygga”

I det här numret:

Moderaterna ska vara trygghetspartiet nr 1. Det är det samfällda budskapet från moderaternas rättspolitiska talesperson Tomas Tobé och
Tobias Nässén, ordförande i Nackas brottsförebyggande råd.
Inför valet i höst har Moderaterna på riksnivå tagit
fram den största satsningen på lag och ordning på
över 20 år.
Det handlar om fler synliga poliser nära medborgarna och bättre löner till poliser i yttre tjänst

tillsammans med strängare
straff för allvarliga brott.
Lokalt i Nacka har moderaterna
tagit initiativ till ett trygghetspaket på 15 miljoner kronor för att
förstärka det brottsförebyggande arbetet.

-Vi ser hur antalet allvarliga
brott ökar i Nacka samtidigt
som antalet poliser minskar.
Den ekvationen går inte ihop.
Om vi får till ett regeringsskifte i höst så finns moderata förslag om fler poliser som kommer att sjösättas med en gång.
Vi behöver insatser från staten

nu, inte om några år, säger
Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande i Nackas brottsförebyggande råd.
Mer om moderaternas förslag för ökad trygghet på
sidan 2 och 3.

Rekord i Nackas ekonomi

Nacka kommun gjorde
sitt bästa ekonomiska
resultat någonsin förra
året. Överskottet blev
695 miljoner kronor.
-Långsiktigt arbete och tydli-

ga politiska prioriteringar ger
resultat. Vi har stabil och stark
ekonomi nu med låga skulder
och kommer att ha råd med stora framtidsinvesteringar, säger
en stolt Mats Gerdau (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Det stora överskottet beror dels
på en större markförsäljning,
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men också på att de flesta nämnderna visar överskott. Att kommunen betalat av sina lån och
därmed slipper höga räntekostnader hjälper också till.

-Vi håller hårt i skattebetalarnas
pengar. Nackaborna ska känna att de får värde för varenda
krona de betalar i skatt. Och
att skatten inte ska vara ett öre
högre än nödvändigt, fortsätter
Gerdau.
Trots rekordstora investeringar på 1,1 miljarder kronor under 2017 för bl a Rödmyrans
skola, Myrsjö sporthall, fot-

bollstältet på Järlahöjden, nya
konstgräsplaner och lekpatser,
så är låneskulden historiskt låg.
Gerdau menar att skillnaderna
mellan de politiska alternativen
är tydliga på det ekonomiska
området.

-Oppositionen verkar tro att
man kan ha hur stora skulder
som helst. Räntorna är låga idag,
men det kommer inte att bestå i
all evighet. Tack vare att vi sålt
en del mark och fastigheter så
har kommunen nu historiskt
låg låneskuld. Om vi hade gjort
som oppositionen ville, att inte
sälja, så hade vi tvingats betala

Fritidsfrågor
Hur ser framtiden ut
för Nackas ishallar?
Sidan 2.

65-70 miljoner kronor i räntor i
år. Jag använder hellre de pengarna i skolorna och omsorgen
i stället för att betala pengar till
bankerna.

Lag och ordning
Moderaterna kräver
nolltolerans mot brott
Sidan 3.

Finns det då inga orosmoln?
-Jo, flyktingmottagandet kostar mer än vad man förutsett.
Jag har varnat för att det stora
mottagande som vi ålagts leder
till dyra, kortsiktiga och dåliga
lösningar. Tyvärr har jag fått
rätt, avslutar Mats Gerdau.

Äldreomsorg
Regeringens politik slår
mot Nackas seniorer
Sidan 4.
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Exempel på förslag från Moderaterna för ett tryggare Sverige:
Slopad mängdrabatt. När någon
dömds för flera brott samtidigt
bör det ske en straffskärpning som
kan motsvara en ökning av fängelsetiden med ca 60-70 procent
jämfört med dagens system.
Dubbla straff för gängkriminella. Moderaterna vill införa en ny
särskild
straffskärpningsgrund
för brott som sker i samband med
gängkriminella uppgörelser.
Höjda straff för en rad brott såsom
bostadsinbrott, sexualbrott och
attacker mot blåljuspersonal.
Utökad möjlighet till kameraövervakning. Polisen ska ges resurser
och möjlighet att enklare sätta
upp fler kameror.
Bättre befogenhet för Tullen att
stoppa ett fordon och kvarhålla personer som påträffats med
misstänkt stöldgods.

F v. Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson och Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande för Brottsförebyggande rådet i Nacka.

Fördubblad kränkningsersättning
till brottsoffer.

Moderaterna tar krafttag för ökad trygghet
Trygghet från våld och
brott är en av de allra viktigaste frågorna inför valet i höst. Lokalt i Nacka
satsar Moderaterna och
Alliansen 15 miljoner kr
i ett särskilt trygghetspaket och på riksnivå gör
Moderaterna den största satsningen på rättsväsendet på över 20 år.
Nackabladet träffar Tomas Tobé (M) och Tobias
Nässén (M) för att höra
mer om konkreta förslag
för ett tryggare Sverige.
Efter ett år med rekordmånga
skjutningar i Sverige och hand-

granater som orsakat dödsfall
har frågor om lag och ordning
stigit på den politiska dagordningen. Tomas Tobé, vilka
åtgärder tycker du som rättspolitisk talesperson för Moderaterna är viktigast för att öka
tryggheten i Sverige?

för att erfarna poliser ska stanna
kvar i yrket och för att fler ska
vilja utbilda sig till polis, säger
Tomas Tobé.

-En sak är uppenbar, och det är
att Sverige behöver fler poliser
och därför anslår vi moderater
medel så att det kan utbildas
och anställas 10 000 nya polisanställda till 2025. Det kommer innebära även fler poliser
till Nacka. Vi föreslår också en
höjning av polislönerna med i
genomsnitt 3 000 kronor per
månad. Det är helt nödvändigt

-Det är en viktig fråga att polisen arbetar effektivt och att man
har de verktyg i form av befogenheter och utrustning som
man behöver. Andelen uppklarade brott behöver öka, det är en
fråga om upprättelse för brottsoffer och för att stärka samhällets normer om lag och ordning.
Ett konkret förslag som kan leda
till fler uppklarade brott är att

Hur ser vi till att fler poliser
också leder till att fler brott
klaras upp?

tullen ska få rätt att stoppa och
hålla kvar fordon med misstänkt
stöldgods. Idag får tullen inte
ingripa utan tvingas stå och se
på när stöldgods lämnar landet
och så ska det inte gå till, säger
Tomas Tobé.
Vad kan vi göra mer lokalt
här i Nacka?
-Nackamoderaterna har aktivt
drivit det brottsförebyggande
arbetet, och tog initiativ till ett
trygghetspaket i årets budget
som innebär 15 miljoner kronor
över tre år för att ytterligare öka
insatserna. En lokal trygghetsmätning 2016 visade att den
upplevda tryggheten har ökat

tydligt i Nacka sedan 2006,
men under de sista åren har
det blivit ca 30 poliser färre i
Nackas lokalpolisområde. Det
motsvarar ca var femte polistjänst och detta samtidigt som
bland annat inbrott och rån
ökat. S/MP-regeringen ansvarar för att Nacka, Tyresö och
Värmdö har en (1) områdespolis medan Södermalm har 27
st. Vi förstärker det brottsförebyggande arbetet men Nacka
måste få fler synliga poliser,
och den förändringen kan vi
göra i riksdagsvalet 9 september, säger Tobias Nässén (M),
kommunalråd och ordförande
i Brottsförebyggande rådet i
Nacka.

”Utredning i gång om nya
hockeyhallar”
Nacka växer och flera
områden kommer att
förändras i framtiden.
Av den anledningen har
det under hösten och
vintern uppstått frågor
om vad som kommer att
hända med ishallarna vid
Nacka IP.
Kommer de att rivas och i så fall
när? Kommer de ersättas eller
blir Nackas hockeyföreningar
utan plantider? Nackabladet
ringde upp Richard Wendt (M),
ordförande i Fritidsnämnden
för att få besked.

Kommer ishallarna att rivas?
-Innan någon rivning kan vara
aktuell om kanske 3-4 år så
ska ersättningshallar finnas på
plats, så att det inte blir ett glapp
för verksamheten.
Var kommer de nya hallarna att placeras?
-Någon exakt plats är ännu inte
utpekad, det kan bli någonstans
på Järlahöjden eller på annan
plats i kommunen. Vi har en
dialog tillsammans med hockeyföreningarna för att hitta ett så
bra alternativ som möjligt.

Nackabladet ges ut av Moderata Samlingspartiet i Nacka kommun.
Adress: Box 4122, 131 04 Nacka		
Telefon: 072-309 26 25
Ansvarig utgivare: Tobias Nässén
Redaktör och layout: Oskar Rådehed
Web: www.nackamoderaterna.se		
www.facebook.com/nackamoderaterna
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Ishallarna vid Nacka IP kommer att rivas, men inte förrän det har ersatts av nya anläggningar.
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Brottsutveckling i Nacka kommun, år 2010
till 2017 (preliminära siffror). Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Grafen avser
rån, inklusive grovt rån, samt inbrottsstöld i
bostad.
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Hög stapel: inbrott. Låg stapel: rån

-Vi har nolltolerans mot brott. Nacka ska vara en trygg kommun för alla – utom brottslingarna, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelens ordförande. Tyvärr ser vi hur brottsligheten ökar under nuvarande regering.
pa ungdomsrelaterad brotts- Nackamoderaterna vill också
lighet måste polisen vistas i mobilisera civilsamhället och
ungdomsmiljöer, lära känna välkomnar fler vuxna ute.
Alliansen med modera- social insatsgrupp för att punkt- -De upprörande rån mot barn ungdomarna och samverka
-Ja, tillsammans kan vi Nackaterna i spetsen tog initia- markera de mest brottsaktiva och ungdomar som vi sett nu i regelbundet med skolorna.
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Jag
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har
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fler poliser och ordningsvakter,
hetspaket för Nacka i
Mats Gerdau, kommunstyrel- mig inte förrän alla känner att sitt arbete och röjt undan sly men också fler engagerade Nachöstas. 15 miljoner krosens moderata ordförande, talar man tryggt kan gå till och från och förbättrat belysningen på kabor. Ju fler som är ute, desto
nor satsas under tre år klarspråk om brottsligheten:
skolan, fotbollsträningen eller idrottsområdet. Upphandling av bättre. Jag vill stödja nattvandoch nu i dagarna avgörs
musikskolan utan att vara rädd kamerautrustning pågår, men rare och ha fler Nackapolare
hur pengarna ska använ- -Vi har nolltolerans mot brott. för att bli rånad på mobiltele- kommunen måste ha tillstånd (kommunens
förebyggande
das. Nackamoderaterna Nacka ska vara en trygg kom- fonen eller jackan. Därför tar vi för att få sätta upp dem.
fältarbete, red anm). De som
prioriterar insatser för mun för alla – utom brottsling- fram en rad trygghetsinsatser på
promenerar med sina hundar
kommunal nivå och jag förutsät- -Jag tror tyvärr att det behövs en ser mycket och skulle kunna
att öka tryggheten ut- arna.
ter att staten och polisen match- del övervakningskameror. Det rapportera in händelser och
omhus och att förstärka
Totalt
minskade
antalet
anmälar detta från sitt håll.
kan bidra till att risken för upp- skadegörelse. Jag tror också
Nacka-polarnas uppsöda
brott
i
Nacka
något
förra
täckt blir så stor att man avstår att trygghetsvärdar i Fisksätra
kande arbete.
året, men bostadsinbrott och Moderaterna menar att fler från att begå brott. Tunnlar, lite och Orminge i samarbete med
Bättre belysning, ordnings- rån ökade och nådde ”all time synliga och närvarande poliser ödsliga parkeringsplatser och lokala centrumägare kommer
vakter, övervakningskameror, high”. Det var nästan ett bo- behövs nu omedelbart och vill vid entréerna till våra centru- att bidra till öka tryggheten.
stöd till nattvandrare och en stadsinbrott om dagen under att polisen omprioriterar i re- manläggningar kan vara möjliga
2017 och hela 83 rån.
gionen. För att kunna bekäm- platser.

Nolltolerans mot brott

S/MP-regeringen hotar valfriheten för Nackas äldre
Tidigare i år presenterade den rödgröna regeringen en lagrådsremiss
som handlade om vinster
i välfärden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet valde därmed att gå
vidare med den kritiserade Reepalu-utredningen
om att kraftigt begränsa
möjligheterna för privata aktörer inom skola och
omsorg att göra vinst.
Om regeringens förslag blir
verklighet, får vinsten högst
uppgå till sju procent på det operativa kapitalet, plus statslåneräntan. I praktiken innebär det
att de flesta hemtjänstföretagen
inte får göra någon vinst alls. I
Nacka finns det ett trettiotal privata aktörer och majoriteten av
dessa drivs av kvinnor. Skulle
regeringens politik bli verklighet, skulle många företagare
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tvingas slå igen, befarar Eivor
Örenmark (M), 1:e vice ordförande i Äldrenämnden i Nacka.
-Vinstförbudet är ett allvarligt
ingrepp i Nackabornas valfrihet.
Medborgarnas behov av omsorg
i form av hemtjänst och äldreboenden minskar inte. Snarare
tvärt om. Sverige har en växande
och åldrande befolkning. Deras
välfärdsbehov måste vi kunna
möta. Vi har inte råd att aktivt
motarbeta de som vill tillhandahålla vård och omsorg till våra
äldre. Det är inte bara i Nacka
det kommer att uppstå problem.
Även i många andra kommuner
kommer det att bli svårt att ge
den vård som efterfrågas, säger
Eivor Örenmark.
Samtidigt betonar Eivor Örenmark vikten av en sansad syn
på frågan. En aktörs strävan efter att göra vinst får inte ske på

bekostnad av kvaliteten. Hon
menar att om en aktör ska til�låtas bedriva en verksamhet
finansierad av skattemedel, så
måste kvaliteten leva upp till de
krav som ställs.
-Vi moderater tycker att om en
välfärdsverksamhet inte når en
väsentlig del av de uppställda
kvalitetsmålen, ska möjligheten
till vinstutdelning kunna begränsas eller helt upphöra tills
bristerna upphört. Den som
inte levererar kvalitet bör inte
kunna ta ut vinst. Så bör det se
ut. Jag tycker att vi ska ha ett
fokus på valfrihet, utveckling
och uppföljning av kvalitet inom
äldreomsorgen, så att skattebetalarna och vårdtagarna får
ut bästa möjliga, avslutar Eivor
Örenmark.
De största förlorarna på den rödgröna-regeringens politik är Nackas seniorer som riskerar att bli av med sin hemtjänst, befarar Evior Örenmark (M).
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Modulbostäderna i Nacka, en av lösningarna som kommunen har ordnat för att hantera flyktingmottagandet.

Staten skickar notan för flyktingmottagandet till kommunerna

Under åren 2016-2018
kommer Nacka att ha tagit emot drygt 1 000 nyanlända flyktingar som
har fått tillfälliga eller
permanenta uppehållstillstånd i Sverige, och
dessutom ansvarar kommunen för nästan 300
ensamkommande ungdomar. Att ta emot så
många när det inte finns
några lediga bostäder är
en tuff utmaning.
-Vi moderater har velat ta emot

nyanlända i en långsammare takt och varnat för att vissa
boendelösningar blir dåliga
och dyra, men staten som ansvarar för flyktingpolitiken
har inte lyssnat. Nu syns den
ekonomiska notan i form av
underskott på 47 miljoner i den
ansvariga nämnden och ytterligare 18 miljoner inom fastighetsförvaltningen, säger Mats
Gerdau.
En del av underskottet beror
på att Arbetsförmedlingen tagit flera månader på sig att ta
fram sk etableringsplaner för

de nyanlända och det är först
när sådana finns som de kan få
statlig
etableringsersättning.
Fram till dess får kommunen
täcka upp med socialbidrag. På
liknande sätt är det med ensamkommande ungdomar. Kommunen får statsbidrag för att klara
ungdomarnas boende och skolgång fram till dess att de fyller
18 år, men därefter betraktas de
som vuxna och statsbidragen
klipps direkt. Migrationsverket
tar dock flera månader på sig att
ta över ansvaret, vilket tvingar
kommunen att betala själv.

-Så här kan vi inte ha det. Regeringen måste skaffa sig bättre koll
på sina myndigheter och inte
smita från notan på det här sättet. Staten måste ta sitt ansvar,
om vi ska ta vårt. Vi kommer nu
att begära ersättning på åtminstone 23 miljoner för att myndigheterna misskött sig.

måste följa lagen och ordna
fram boenden med kort varsel.
Det är bra att det nu blir uppenbart vilka orimliga konsekvenser anvisningslagen får. Vi
moderater står för ett generöst
flyktingmottagande, men det får
vare sig vara kravlöst eller kosta
hur mycket som helst.

Ytterligare kostnader för flyktingmottagandet hör ihop med
boendekostnaderna. Hyrorna är
högre än vad flyktingarna kan
betala och då får kommunen betala mellanskillnaden.
-Vi har inte haft något val, utan

På moderaternas initiativ tar
kommunen nu fram en åtgärdsplan för att sänka kostnaderna
och på riksplanet vill moderaterna riva upp anvisningslagen,
så att kommunerna får ett mottagande som är hållbart.

M driver på för utökad
båtpendling

Sedan början av januari
kan man åka med Waxholmstrafiken på sitt
SL-kort, tack vare beslut
av den moderatledda
Alliansen i Landstinget.
Det betyder att båttrafiken blir
ett starkare inslag i Nackabornas
breda palett av resealternativ.
Tillsammans med utbyggnationen av cykelbanorna, tvärbanan, utökade busslinjer och den
kommande tunnelbanan, börjar
resealternativen för Nackaborna
bli allt bättre. Framkomligheten
är i centrum, inte minst under
Slussens ombyggnad.

Nackabladet har träffat Peter Zethraeus (M), 1:e vice
ordförande för Natur- och trafik-nämnden för att höra hur
båttrafiken förbättrar framkomligheten, och hur Moderaterna
kan arbeta för utökad båtpendling.
-Båttrafiken som i nuläget omfattar både den sk Sjövägen och
Waxholmsbåtarna är pålitlig
och fungerar alltid, oavsett trafiksituation eller väderlek, säger
Peter Zethraeus. Därför vill vi
fortsätta förbättra möjligheterna för båtpendlarna, genom att
arbeta för en ökad turtäthet och
säkerställa att fler bryggor trafi-

keras. Till exempel finns det en
nyrenoverad ångbåtsbrygga i
Norra Skuru som skulle kunna
fungera. När Telegrafberget är
färdigbyggt och inflyttat, hoppas
vi på att båttrafiken går även dit.
Att kunna ta båten på SL-kortet
innebär en stor ökning av valfriheten för Nackaborna. Nu kan
man ta buss en dag, båt en annan, kanske ta med cykeln ombord för att cykla till slutdestinationen, eller för att cykla hem,
något som inte är möjligt i den
övriga kollektivtrafiken idag.
Med SL-kortet kan resenärerna numera ta sig fram även med Waxholmsbåtarna.

Nacka i topp bland landets skolkommuner
Den senaste jämförelsen
av grundskolan i landets kommuner visar att
Nackas skolor fortsätter
att placera sig i topp i
landet.

Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande för Utbildningsnämnden i Nacka, är glad över att Nackas skolor fortsätter placera sig i topp.
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Enligt rapporten ”Öppna jämförelser” från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) placerar sig
Nacka kommun på sjunde plats i
riket och bland kommuner med
fler än 1 000 elever i årskurs nio
är Nacka nummer 1 i landet.
Rapporten visar också på att
eleverna i årskurs nio i Nacka i
hög grad svarar att de är nöjda
med sin skola och att de känner
sig trygga i skolan.

- SKL:s årliga jämförelser är ett
kvitto på att vårt fokus på kunskap i skolan ger resultat. Nacka
har nu placerat sig på tio i topp i
dessa jämförelser de senaste sex
åren, vilket visar värdet av ett
långsiktigt arbete med att prioritera utbildningsområdet. Bara
under den här mandatperioden
har vi satsat över 400 miljoner
kronor mer på skolan, vilket naturligtvis spelar roll för möjligheten att rekrytera och behålla
skickliga lärare, säger Tobias
Nässén (M), kommunalråd
och ordförande för utbildningsnämnden i Nacka.

Fakta:
Kommun

Placering

Storfors		
Borgholm
Malung-Sälen
Filipstad
Nykvarn
Vellinge
Nacka		
Ekerö		
Lidingö		
Lekeberg

Antal
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1
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2
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8
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9
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10
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Källa: Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) ”Öppna Jämförelser
2017”.

