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Nackabladet
möter Tobias

Billström

Kanske mest känd som
migrationsminister i åtta år
är Tobias Billström numera
gruppledare för Moderat
erna i riksdagen och sedan
en tid tillbaka – bosatt i
Nacka
Nackabladet
har
träffat
kommun
ens senaste tillskott i
riksdagens korridorer nere vid
Nackas
kanske
kändaste
skulptur ”Gud 

Fader på
himmelsbågen” vid Nacka

strand för ett samtal om varför
han valde att flytta till Nacka,
hur han ser på det politiska läget
just nu och vilken väg Sverige
behöver gå.
Varför blev det Nacka?
- Det är en väldig kontrast mot
Malmö, men jag skulle tro att
det är samma skäl som de flesta
uppfattar som charmen med
Nacka. Det är nära in till stan

Från
Malmö
till
Nacka
och samtidigt lika nära till skärgården och naturen, det finns
inget behov av att göra avkall på
det ena eller det andra här.
Sedan är ju Nacka också känd
som en stabil moderat-kommun
med bra skolor. Det spelar ju
förstås in när man har barn som
ska gå i skolan någonstans,
säger Billström medan han

betraktar Carl Milles kända

konstverk.
Du är idag gruppledare för
Moderaterna i riksdagen,
vad innebär det?
- I korthet innebär det att jag
ansvarar för att hålla ihop de 70
moderata
riksdagsledamöter
som finns i riksdagen. Att se till
att vi kommer överens internt i
frågor, att jag sedan kan
förhandla med andra partier för
Moderaternas räkning och att vi
så klart får inflytande för vår
politik.

Hur mycket inflytande har
ni just nu? Ni sitter ju i
opposition?
- Vi har lyckats ganska bra skulle
jag säga, inte minst under
pandemin där vi samlat

oppositionen ända från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna
i ett antal frågor och tvingat
Stefan Löfvens minoritets

regering till eftergifter. Nu
senast rörde det alldeles för

långsamma ekonomiska stöd till
restauranger som riskerar gå i
konkurs och tidigare har vi fått
fram mer pengar till både äldreomsorgen och kommunerna. Så
inflytande har vi sett till att
skaffa oss. Men självfallet siktar
vi mot regering efter valet 2022.
Vad är det viktigaste
framöver i politiken skulle
du säga?

- Det som ligger framför oss rent
konkret är förstås Sveriges nya
migrationslagstiftning som ska
beslutas
innan
sommar
semestern, då den tillfälliga lag
som infördes efter flykting
krisen 2015 går ut i juli. I den
frågan har Moderaternas svar
varit tydligt från början, Sverige
behöver en stram migrationslagstiftning.
Tyvärr har Socialdemokraterna
inte klarat att stå upp för det
utan böjt sig för sin regeringspartner Miljöpartiet, och det ser
ut som att Sverige återigen
kommer öppna upp för högre
invandring. Detta trots de integrationsproblem vi har i Sverige
med kopplingar till arbetslöshet,
skola och utanförskap. Det är
faktiskt oansvarigt. För vi har i
Sverige det fulla ansvaret för de
som kommer hit, att de kan ta
sig in i samhället, lära sig
språket och skapa sig ett bättre

liv. Då kan vi inte fortsätta på
samma väg som lett till de
problem vi har idag.
- Tryggheten ligger förstås också
nära till hands att nämna. De
grova brotten har blivit fler och
jag tror många uppfattar att de
också kommit närmare inpå
knuten. Vi har fått kriminella
gäng som kan styra hela
bostadskvarter och barnrån har
kommit att bli en reell fara som
många föräldrar ser i sin v ardag.
- Det är en mycket dyster utveckling som vi behöver vända.
Det är dock tydligt att den nuvarande regeringen saknar viljan
att på riktigt ta tag i dessa
frågor. Det kommer inte räcka
med halvmesyrer och hoppfulla
tankar, utan det krävs förstärkningar i hela rättskedjan,
strängare lagstiftning och en
politik som sätter detta högst på
agendan, avslutar Billström.
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Företagsklimatet
förbättras

I Svenskt Näringslivs årliga
enkät
till
Sveriges
företag

are om det lokala
företagsklimatet i kommun
erna, höjer Nacka sina
poäng och bryter därmed

den negativa utveckling
som pågått sedan 2018.
- Vi har påbörjat ett omfattande
arbete för att förbättra företagsklimatet i Nacka, säger Filip
Wiljander (M), ordförande i
Arbets- och företagsnämnden.
Nyligen sjösatte vi en egen
större undersökning bland

Nackas företagare för att få en
ännu bättre bild av vilka utmaningar och problem man ser lokalt, så att vi sedan kan fatta kloka beslut som gör det lättare att
vara företagare i Nacka.

Den fullständiga rankingen
publiceras inte förrän till hösten,
men redan nu går det att
konstatera att Nacka klättrar 36
placeringar
i
kategorin
”Sammanfattande omdöme av

företagsklimatet i kommunen”,
till plats 72. Därutöver kompletteras den fullständiga rankingen
av ytterligare elva kategorier och
statistik, bl a nyföretagandet och
hur mycket kommunen upphandlar. Nya analyser visar
också att Nackas företag har en
mycket stark tillväxt, med ett sk
förädlingsvärde på 56% (jämfört
med 43% i landet som helhet).
- Det här är siffror vi ska glädjas
av, men inte vara nöjda med.
Vår tydliga målsättning är att
Nacka ska vara Sveriges bästa

företagskommun. Tryggheten
mot brott är en viktig fråga,
liksom framkomlighet – Östlig
förbindelse behövs! – och
service från kommunens sida.

Vi behöver också mer mark för
företagen att växa och utvecklas
på och det planlägger vi nu runt
om i kommunen.

Filip Wiljander (M), ordf. Arbetsoch företagsnämnden

Nacka prisas som toppkommun
Återigen är Nacka på pall
plats bland Sveriges 290
kommuner. I mitten av maj
utsåg tidningen Dagens
Samhälle för sjätte året i
rad Årets Superkommun
och Nacka hamnade på
hedrande tredjeplats. 2018
blev det guld och i år fick
man alltså brons. Vann
gjorde Mölndal.
- Jag är glad och stolt över att
Nacka ännu ett år uppmärksammas som en superkommun.
Vi har höga ambitioner och stor
framtidstro i Nacka, vi vill helt
enkelt vara bäst på att vara
kommun. Riktigt bra skolor,
stor valfrihet, tydliga satsningar
på kultur och idrott, låg skatt
och en urstark ekonomi är n
 ågra
faktorer som bidrar till den här

fina placeringen, säger Mats
Gerdau (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Rankingen bygger på officiell
statistik och 143 olika variabler.
Det handlar bl a om kommun
ens ekonomi, hur bra skolan
fungerar, kultur, fritid och
äldreomsorg. Dagens Samhälle
väger också in ett antal framtids
faktorer som demografi, när
ingsliv och integration för att
skapa en helhetsbild av en välfungerande och attraktiv kommun. Nytt för året är att
kommunernas Agenda 2030arbete har inkluderats.
Nacka effektiv kommun
I vintras kom en rapport om hur
effektiva Sveriges kommuner är
och även där lyfts Nacka fram

som en av de bästa. Det är Rådet
för främjande av kommunala
analyser (RKA) som jämfört hur
effektiva kommunerna är, man
väger alltså ihop kostnader med
kvalitet och resultat.
Nacka får ett effektivitetsmått
på 82, på en 100-gradig skala,
vilket är delad tredjeplats med
Täby. Mest effektiv är Grästorp
(85) och tvåa Vellinge (84),
minst effektiv är Lilla Edet (10).
RKA konstaterar att det inte
finns några tydliga samband
mellan resurser och kvalitet.
Mats Gerdau ser dock ett annat
samband.
- Haha, ja det ser ut som en blå
tråd här. De effektivaste kommunerna styrs av moderater och
de minst effektiva av social

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande och Nacka kommuns stadsdirektör
Victor Kilén deltog på en digital prisceremoni för Årets Superkommun.

demokrater och vi har ju lite
olika syn på hur skattepengar
ska hanteras. På varenda sammanträde i Nacka röstar vi ned
oppositionens förslag om att

göra av med pengar i onödan. Vi
moderater vill att Nackaborna
ska få maximalt värde för sina
pengar och den här rapporten
bekräftar att vi är på rätt väg.

Ökat stöd mot våld i hemmen
- Arbetet mot våld i nära
relationer är min högsta
prioritet, både som m
 oderat
och som ordförande i
socialnämnden. Nacka ska
vara tryggt, för alla och i
synnerhet i det egna
hemmet. Det säger Helene
Skantze efter den senaste
tidens
uppmärksamhet
kring våld mot kvinnor runt
om i landet.
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Nacka kommun har ett brett utbud av insatser riktade mot våld
i nära relation, både bistånds
bedömda och öppna verksamheter. Kommunen säkerställer
med löpande utbildningsinsatser att kunskapen om detta finns
hos samtlig berörd personal.
Socialsekreterarna har i huvudsak fyra insatser som de kan
bevilja våldsutsatta de kommer i
kontakt med; skyddat boende,
kvalificerad
kontaktperson,
samtal med behandlare och råd
och stöd genom socialsekreteraren. Arbetsledarna kontrollerar
att skyddsbedömningar görs

kontinuerligt samt att utredningar alltid inleds på alla barn
som bevittnat eller utsatts för
våld.

Det finns också insatser som
inte kräver beslut från social
sekreterare, utan där vålds
utsatta och våldsutövare själva
kan söka stöd. Där erbjuds bland
annat råd och stödkontakter,
ATV, alternativ till våld (mottagning för de som vill bryta ett
destruktivt beteende) och stöd i
barn och föräldrastödsgrupper.
- Vårt fokus är att alltid säkerställa att barn och kvinnor får
det skydd och stöd de behöver,
fortsätter Helene Skantze. Alla
berörda – socialtjänst, skol
personal, polis och fritid - vet
hur de ska agera i Nacka. Vi har
byggt upp en samverkan för att
ha möjlighet att agera när, eller
innan, en situation uppstår. Det
är viktigt att det finns rutiner för
berörd personal så att de våldsutsatta alltid får hjälp när den
behövs.

Har du sett några effekter
av pandemin?

- Ja, situationen har förvärrats
för många kvinnor och barn och
fler anmälningar om våld i nära
relationer har kommit in. Då
ökar vi självklart insatserna
också. Exempelvis var 32 vuxna
och 48 barn placerade i skyddat
boende förra året, vilket är en
ökning från 25 vuxna och 35
barn året innan. Det är väldigt
glädjande att nästan alla som
flyttat från det skyddade
boendet också kan leva ett liv
fritt från våld efteråt.

Helene Skantze (M), ordf.
Socialnämnden
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Korta nyheter du
kanske har missat!
Byggnad i klassisk
stil uppförs i
Centrala Nacka!
Det är i det nya kvarteret
Nya gatan mellan stads
huset och Nacka Forum
som kommunen nu a
 nvisat
mark till att bebyggas i
klassisk stil.
Som referens har kvarteret
Röda Bergen i Vasastan
varit, även om det inte
kommer se likadant ut.

Skol-boom och nya idrottshallar

Extra sommarlovs
aktiviteter för
”hemestern”
Nacka kommer erbjuda
föreningar och företag
medel för att arrangera
extra
sommarlovsaktiv
iteter för barn och unga.
- I och med pandemin ser
vi att fler familjer har
”hemester” och därför är
det roligt att vi kan e rbjuda
kostnadsfria och smitt
säkra aktiviteter den här
sommaren, säger Richard
Wendt (M), ordförande i
Kulturnämnden.

Det pågår en smärre skolboom i Nacka för tillfället.
Inte mindre än fem skolor
byggs eller helrenoveras
just nu och det är innefattar
både kommunala och fri
stående skolor. Dessutom
kommer ytterligare tre
skolor ersättas med nya de
närmaste åren. Syftet är att
eleverna ska ha moderna
och fräscha lokaler och
kunna ta emot fler elever.
Dessutom byggs också nya
idrottshallar vid flera av
skolorna.
Till höstterminen slår portarna
upp för Sigfridsborgsskolan i
Älta, Boo gårds skola, Ebba
Braheskolan på Kvarnholmen,
Viktor Rydberg i Fisksätra och
Jensen Sickla. De tre senare är
Stavsborgsskolan som börjar
byggas till hösten samt nya
Ektorps skola och Borgvalla

skolan i Duvnäs Utskog som
påbörjas de närmaste åren.
- Nacka ska fortsätta vara en
skolkommun som toppar list

orna i Sverige. Viktigast är så
klart engagerade lärare och
annan skolpersonal men vi ska
givetvis också ha bra lokaler.
Varannan skattekrona som vi
tar in i kommunen använder vi
till barnens skolgång. Nu ser vi
också till att flera nya generationer av barn i Nacka får moderna
och tidsenliga skollokaler för att
få så bra förutsättningar som
möjligt oavsett var de bor i kommunen, säger Mats Gerdau (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Gerdau menar att de nya och
större skolorna kommer väl till
pass, inte minst där nya bostads
områden byggs just nu.
- Älta är populärt och många
barnfamiljer flyttar in i de nya
radhusen och villorna i Älta
dalen. Snart börjar nya lägen
heter att byggas i centrum också,
så vi behöver öka kapaciteten
både i skolan och för idrotten.
Med de nya skolorna fördubblas
nästan antalet skolplatser. På
samma sätt är det bra att fri
stående Ebba Braheskolan kan

komma in i nya och större
lokaler när inflyttningen på
Kvarnholmen fortsätter.

Ni stängde ner den kom
munala Fisksätraskolan för
två år sedan, och nu öppnar
Viktor Rydberg på platsen i
stället. Hur kommer det
sig?
- Kortfattat så levde inte
Fisksätra
skolan upp till de
kvalitetskrav vi ställer på våra
skolor, trots upprepade försök
att få till en ändring. Så vi kom
till en punkt där det var dags att
sätta stopp, för vi har noll
tolerans mot dåliga skolor i
Nacka. Nu har vi också fått en av
Sveriges främsta skolaktörer Stiftelsen Viktor Rydberg - att
starta en ny skola i Fisksätra,
och av allt att döma verkar deras
etablering fått ett väldigt positivt
mottagande redan nu. Det ska
bli oerhört spännande att följa
deras resa.
Moderaterna i Nacka är noga
med att det ska vara lika villkor

Illustration av nya Ektorps skola.
Foto: Tengbom (illustration)

mellan kommunala skolor och
friskolor, det är en förutsättning
för att friskolor ska våga satsa
och etablera sig. Många tar nog
valfriheten för given, men här
finns en stor politisk konflikt.

- Det är ständiga attacker på
valfriheten och friskolorna från
partierna till vänster. Före jul
ville de sänka skolpengen
ensidigt för de 5 000 Nacka

elever som valt friskola och för
ett år sedan försökte de stoppa
Jensens skola i Sickla.

Mats Gerdau (M), kommun
styrelsens ordförande

Bastusjön renas!

(S) i Sthlm: Återinför fastighetsskatten - dyr historia för nackaborna

Nu är det Bastusjöns tur
att renas efter att Järlasjön
och Sicklasjön renats det
senaste året.

Debatten har gått varm
sedan det framkom i
våras

att
ministern
Anders

Ygeman
och
Socialdemokraterna
i
Stockholm
som
han
leder, tänker ta strid på
deras nationella kon
gress, för att åter
införa
en fastighetsskatt, höja
skatten på kapital och
slopa rut-avdraget.

Sjöarna renas genom att
aluminumklorid fälls i sjön
och binder upp den fosfor
som gjort sjön övergödd.
Effekten
är
nästintill
omedelbar och sommarens
badgäster kan förvänta sig
avsevärt renare badvatten
än tidigare år.

Bastusjön från ovan. Foto: Jan
Ainali

Sedan dess har det fram
kommit att förslagen har
stöd både från S i Göteborg,
Skåne och SVT Nyheter
kunde avslöja att en m
 ajoritet
av lokala S-politiker runt om
i landet stödjer förslagen.
Kritiken har inte låtit vänta
på sig från vare sig oppositionen
eller
intresse

Nackabladet

organisationer som Villa
ägarna och Skattebetalarna.
Moderatledaren Ulf Kristersson har till och med lovat att
om det skulle återinföras en
fastighetsskatt, så kommer
Moderaterna att avskaffa den
nästa gång de leder Sverige.
När Nackabladet räknar på
vad en återinförd fastighetsskatt skulle innebära för en
nackafamilj, framkommer det
att rör sig om stora belopp, då
taxeringsvärdena är bland
Sveriges högsta i Nacka.
För ett genomsnittligt
småhus blir 
skatten61
500 kronor per år.
För en genomsnittlig lä
genhet (tvåa) blir skatten
23 427 kronor per år.

Siffrorna är hämtade från
stoppafastighetsskatten. se
och baserar sig på försäljnings

-data
från
Statistiska
Centralbyrån (SCB) och
Svensk Mäklarstatistik.

Hela denna bilaga är en annons från Moderaterna i Nacka

Cathrin Bergenstråhle

Eivor Örenmark

Ta chansen och påverka framtiden i Nacka!
Cathrin Bergenstråhle (M),
kommunalråd har träffat
Eivor Örenmark, ny ord
förande för Nackamoderat
erna.
Hej Eivor! Du vill att flera
ska engagera sig politiskt.
Varför är det viktigt?
- Att få vara med och bidra till
samhällets
utveckling
är
fantastiskt! Den som går med i
politiken får lära sig så mycket
nytt, får veta hur man kan
påverka och får nya nätverk.
Vilka frågor kan man
påverka i lokalpolitiken?
- Tänk efter vilka frågor som
ligger närmast dig. Vad är viktigt
för dig och dina närmaste, vad
kan du något om och vad kan du
bidra med? Eller vad vill du veta
mer om? Det kan handla om
naturfrågor, skolan eller äldreomsorgen. Alla frågor ligger inte
under kommunen, men genom
ditt partipolitiska arbete i kommunen kan du också vara med
och
påverka
exempelvis

r
egion
en som beslutar om
kollektivtrafik och sjukvård,
eller riksdagen som beslutar om
lagar.
Varför blev du själv engage
rad i politiken, Eivor?
- Jag och min man flyttade till
hus i Nacka innan vi fick barn.
Det var perfekt med förskola
och skola precis i närheten. När
äldsta dottern skulle börja
skolan visade det sig att bara
halva förskolegrupper skulle få
komma till den närmaste
skolan. Det kunde vi föräldrar
inte acceptera. Vi bodde ju alla i
närheten. Vi försökte förstå den
så kallade närhetsprincipen,
men tyckte det kändes väldigt
konstigt. Till slut fick alla barnen plats på skolan, men mitt
politiska engagemang hade
börjat gro. När jag då fick se en
annons från Nackamoderaterna
att man sökte nya lokalpolitiker
så gjorde jag och min man slag i
saken och blev medlemmar i
Moderaterna. Vi började gå på
gruppmöten för Kommun
fullmäktigegruppen och satte

oss in i de lokala frågorna.
På den vägen är det. Nu är jag
vice ordförande i Äldrenämnden
och har blivit ordförande i
Nackamoderaterna föreningsstyrelse.
Så menar du att otydlig
heter som leder till ett
missnöje kan vara en orsak
till att ta klivet in i politik
en?
- Ja, så kan det vara! Man kan
vilja få bättre förståelse för hur
det fungerar. Mycket är bra i
Nacka, men plötsligt dyker det
upp något som man vill göra
bättre. Då är man motiverad att
ta klivet in i politiken!
Du är också aktiv i Moderat
kvinnorna. Varför då?
- Jag vill att Moderaterna ska
har en bred förankring i alla
grupper av människor. Vi ska
finnas i alla kommundelar och i
alla åldrar - och kvinnorna bör
ha samma representation som
männen. Det är också viktigt att

det finns många kvinnliga
förebilder så att tjejer och

kvinnor förstår att Moderaterna
är lika mycket kvinnornas parti.
Jag vill lyfta engagerade kvinnor
så att de tar mer plats och
påverkar politiken. 37 procent
av Moderaternas medlemmar i
Nacka är kvinnor. I Huddinge
har man nått ut med den
moderata politiken till fler
kvinnor och de har nu blivit fler
än männen. Egentligen spelar
inte könet någon roll, men det
är konstigt att kvinnor, som
många gånger är så nära de
kommunala frågorna inte oftare
tar chansen att påverka frågor
som de märker av så tydligt i sin
vardag.
Om man har borgerliga och
liberala värderingar, men
inte gått med i något parti varför ska man då välja att
engagera sig i just Moderat
erna?
- Vi moderater står för frihet,
valfrihet och ansvar. Jag tycker
vi är det parti som tar mest
ansvar, både lokalt och på

r
iksnivå. Vi har en stark
framtidstro och en tydlig
framtidsvision. Vi tror på

människors egen förmåga och

vill att politikens inflytande ska
begränsas.
Hur visar det sig i Nacka,
tycker du?
- Vi har under många år visat att
vi kan leda kommunen framåt.
Vi har varit största parti länge,
men slår oss inte till ro, utan
arbetar för ständiga för

bättringar. Nacka har blivit en
fantastisk kommun för barn att
växa upp i, och för äldre att
åldras i. Vi använder skatte
pengar effektivt, utmanar den
kommunala
verksamheten
genom att välkomna fristående
anordnare av kommunal service
och vi kontrollerar kvaliteten
hela tiden. Individerna får
bestämma så mycket som möjligt själva. Vi har en låg skatt
samtidigt som skolor och välfärd
håller toppkvalitet år efter år.
Det är vad jag kallar riktigt
bra moderat politik.

