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”För att besegra gängen, behövs
ett systemskifte i rättspolitiken”
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande möter Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell (M) i Fisksätra, strax intill där en skjutning skedde i somras.
Skjutningar och gängvåld
har återigen präglat en
sommar i Sverige trots flera
år av löften från stats
minister Stefan Löfven om
att gängen ska knäckas, att
straffen ska skärpas och
vapenvåldet ska bort – så

tycks det snarare ha blivit
en del av vardagen.
Nacka har inte varit förskonat
från våldet. Under året har det
skett tre skjutningar i Fisksätra.
Därför möter Nackabladet
kommunens högste politiker

Mats Gerdau (M) och partiets
rättspolitiske talesperson Johan
Forssell (M), som ser ett systemskifte i rättspolitiken som nödvändigt för att komma till rätta
med problematiken.
Hur skulle du beskriva l äget
i Sverige just nu, Forssell?

- Tittar man på nationell nivå så
är situationen helt utom
kontroll, säger Forssell. Det går
inte att beskriva på något annat
sätt. Varje dag vaknar vi till
rapporter om nya skjutningar,
nya bombdåd, mera våld. Och
det är inte längre bara i
storstädernas
utanförskaps
områden, det har spritt sig till
mindre städer som Värnamo,
Borås eller här i Nacka.
Regeringen tycks stå helt

svarslös.
Och hur skulle du beskriva
läget i Nacka, Gerdau?
- I grunden är det tryggt, för oss
i Nacka har det varit något vi
fått uppleva vid ett par tillfällen
de senaste åren, säger Gerdau.
Vad vi vet så finns det konflikter
mellan lokala grupperingar och
sådana som 
kommer utifrån.

Det kanske allra mest uppmärksammade var ju när en student
och en taxichaufför blev träffade
av skjutvapen uppe vid Alphyddan för två år sedan.
Hur ska man komma åt
gängkriminaliteten?
- Att komma åt gängkriminalitet
en på riktigt kommer kräva
decennier av ihärdigt arbete

från hela samhället, menar
Forssell. Det finns mycket att
göra när vi vunnit valet nästa år.
Dels handlar det om nya och
bättre verktyg för polisen, dels
handlar det om att straffen
behöver bli längre, så att de

kriminella kan hållas borta från
gator och torg.
Vad menar du med att
förbättra polisens verktyg?

- Polisen behöver få tillgång till
den typ av avlyssning som deras
europeiska kollegor har, så
kallad ”proaktiv avlyssning”. Vi
har sett vad användbart det har
varit när den franska polisen
knäckt krypterade appar som
används av de kriminella. Här
behöver den svenska polisen
samma verktyg.
Och straffen, varför ska de
skärpas?
- Vi behöver göra en ordentlig
översyn av de straff som utdöms. Det måste vara kännbart
på riktigt att vara en livstils
kriminell gängmedlem. Så till
att börja med behöver vi göra
det olagligt att vara med i ett
kriminellt gäng. Vi behöver
också få bort gamla naiva regler
så som straffrabatter för
kriminella som är 18 – 21 år

gamla eller för den
genomför många brott.

som

Vi vill också se att man som i
Danmark inför en särskild
bestämmelse om att gäng

kriminella också döms till
dubbla straff gentemot vanliga
medborgare. På så vis skulle
samhället visa klart och tydligt
att livet som gängkriminell inte
är en livsstil som är värd att
eftersträva.
Räcker detta för att vända
utvecklingen?
- För att besegera gängen,
behövs ett helt systemskifte i

rättspolitiken. Dessa förslag var
några delar ur det skiftet, men
mycket mer kommer behöva
göras. Vi kan inte fortsätta

arbeta på samma sätt som vi

gjort i årtionden, om vi vill ha
ett tryggare Sverige igen.
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Så vad gör ni för tryggheten i Nacka?

Så hur ser situationen ut i
Nacka och vad kan ni göra
för att öka tryggheten här?
- Ser vi på de mätningar som
gjorts är tryggheten överlag
högre här än i Sverige och det
verkar gå åt rätt håll också, säger
Gerdau.
- Men bilden är inte helt entydig.
Till exempel 
känner sig 75
procent av nacka

borna trygga
med att röra sig ute i sitt
närområde kvällstid, medan
samma siffra bara är 50 procent
i Fisksätra. Det är en oacceptabel
skillnad. Fisksätraborna ska
kunna känna sig trygga i sitt
område. Därför har vi fått på

plats övervakningskameror här i
centrum, vi har ökat närvaron
av ordningsvakter och nyligen
öppnade den nya skolan Viktor
Rydberg.

Räcker det eller behövs
mer?

- Nu ska vi också se till att
utveckla Fisksätra genom det vi
kallar Fisksätra Entré. Det ska
bli fler arbetsplatser, nya
bostäder och mer liv och rörelse
och mindre ödsliga och otrygga
ytor. En helt ny idrottshall ska
byggas och kombinerat med en
generös kulturskola så kan vi
erbjuda

ungdomarna
en
meningsfull fritid.

Men ska vi lyckas kommer det
till syvende och sist att handla
om att staten tar sitt ansvar för
lag och ordning. De gäng
kriminella behöver spärras in,
så att vanliga hederliga
människor kan känna sig trygga
på sina gator och torg.

Foto: White

Ekar, silverlindar och blommor i Nacka stad
- Nacka ska fortsätta att
vara grönt, även där vi
bygger
tätare,
säger
Cathrin
Bergenstråhle,
kommunalråd
(M).
Därför har vi moderater

redan för flera år sedan
lagt
förslag
om
en
grönskande stadsmiljö,
som nu förverkligas. Nu
finns en konkret plan
ering för den utemiljön i
Nacka stad där parkstråk,
gatumiljöer och gröna
gårdar ska bidra till en
trivsam grönskande stad.
Utbyggnaden av Nacka stad
pågår för fullt. Mycket fokus
ligger på bostadsbyggande
och att skapa kvarters
strukturer med handel och
restauranger i bottenvåningarna. Men ska Nacka stad bli
en trivsam och grönskande
stad måste det finnas både
finns livfulla stadsmiljöer och
lugna platser där man kan
njuta av blomsterprakt, fågelkvitter, gröna parkstråk att gå

och cykla igenom samt många
gröna lekområden för barn.
Vid de nya kvarteren som nu
börjar byggas vid Elverks
huset och den tidigare däckverkstaden,
mitt
emot
Lillängen, blir det ett nytt

torg. På torget ska det bli sittplatser och belysning som gör
det trivsamt även på kvällstid.
Längs husfasaderna kan caféer och restauranger ha uteservering.
En bred trappa med plant
eringar ska leda upp mot
stadshuset och stadsparken.
Nya ekar planteras för att
skapa stora träd som lång

siktigt ska garantera grönska
och
trivsel.
Blommande
perenna växter och silver

lindar att planteras längs
torget.
Torget utformas utifrån ett
par gamla ekar som finns på
platsen idag och som ska
skyddas under byggtiden.
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89 nya lövträd planteras i den
nya stadsdelen ”Nya gatan” i
centrala Nacka. Längs den
nya stadsgatan längs Värmdö
vägen - Vikdalsvägen plant
eras 58 nya träd. Träden
bidrar med så kallade eko

systemtjänster. Det kan vara
allt från naturupplevelser,
skugga heta sommardagar
och vinddämpning när det
blåser. De ger naturvärden
och spridningsmöjligheter för
den biologiska mångfalden
och en ekologisk dagvattenhantering.
- Vi vill iordningställa ett
flertal mindre grönområden
för lek och rekreation. Parkbänkar, lekredskap anpassade
till naturen och blomsterlökar
kan vara enkla medel för att
mindre grönområden nyttjas
och uppskattas mer av både
förskolegrupper och andra.
Stadsparken på Järlahöjden
ska bli en vacker attraktion
och en grön oas mitt i Nacka
stad och det gröna sambandet
ska säkras genom grönska på
överdäckningen över 222:an
vid Nacka Forum.

Parken ska ha olika f unktioner
och ska tillgodose mångas behov. Här ska det kunna ordnas folkfester och evenemang,
caféer och restauranger, lek
och aktivitetsplatser för olika
åldrar men också lugna rofyllda och vackra platser där man
kan ta det lugnt. Här ska finnas trygga och flexibla platser
till exempel för tillfälliga
kulturevenemang.
- Vi moderater vill att stadsparken ska ha blomsterprakt
från vår till höst, vacker grönska på vintern och aktiviteter
för alla åldrar, som gör att
man gärna vistas där. Även
fontän, vattenspegel och
offentlig konst kan tillföra
uppskattade kvaliteter till
stadsparken.
För den nya bebyggelsen finns
beslutat hur stor del av
fastighetens yta som ska vara
grön. Det kallas Grönyte
faktor och är ett flexibelt plan
eringsverktyg för byggaktörer
och arkitekter. Kommunens
ambition är att verktyget ska
användas i alla stads
byggnadsprojekt i Nacka stad

och finns med som ett villkor
när kommunen säljer mark
för bebyggelse.

- Jag tycker att vi ska anlägga
och sköta mindre parker och
parkstråk på samma sätt som
vi idag sköter våra uppskatt
ade rondeller. Även gående
ska få glädjas åt fina
planteringar på nära håll. Det
är förstås extra viktigt i stadsmiljön när en del befintlig
grönska tas bort för att ge
plats för nya kvarter, avslutar
Cathrin Bergenstråhle.

Cathrin Bergenstråhle (M),
kommunalråd och ordförande
i Miljö- och stadsbyggnads
nämnden
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Korta nyheter du
kanske har missat!
60 regnbäddar ska
hantera Centrala Nack
as dagvatten
Efter en ansökan till Naturvårdsverket, gavs Nacka
kommun 23 miljoner kronor för att anlägga 60 nya
regnbäddar i kommunen.
Regnbäddarna syftar till
att hantera både regn- och
smältvatten från Nackas
gator men även fungera
som magasin vid skyfall.
Första spadtag för nya
Boo Folkets Hus
Natten till den 15 oktober
förra året brann Boo
Folkets Hus i Orminge
tragiskt ned.

Nackas fem nya skolor
Starten på årets hösttermin
blev annorlunda för många
nackaelever, då inte m
 indre
än fem nya skolor slog upp
portarna
när
eleverna
välkomnades tillbaka från

sommarlovet. Det rör både
kommunala och fristående
skolor, liksom helt nya och
gamla skolor som fått nya
och moderna lokaler.
Nackas helt nya skolor är
JENSEN grundskola Sickla och
Viktor Rydbergs skola i Fisk
sätra medan Boo Gårds skola,
Sigfridsborgsskolan och Ebba
Braheskolan på Kvarnholmen
fått nya och upprustade lokaler.

- Nacka är och ska fortsätta vara
en av Sveriges främsta skol
kommuner. Då behöver vi också
fortsätta satsa på skolan och
även tillåta nya aktörer att
öppna upp i kommunen, säger
Andreas Brännström (M), 1:e
vice ordf. i Utbildningsnämnden.
- Resultatmässigt ligger vi i topp
och ska framtida generation
er
ha lika goda möjligheter att
lyckas behöver vi fortsätta att
utveckla lokaler, locka hit de
bästa lärarna och fortsätta med
vår nolltolerans mot dåliga skolor.
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Viktor Rydberg redan populär i Fisksätra
När Fisksätraskolan lades
ner för två år sedan och
planerna på att stiftelsen

Viktor
Rydberg

skulle
öppna upp en ny filial i
samma lokaler presentera
des, var kritiken häftig från
vänsterpartierna.

För att ersätta det gamla
huset togs därför ett första
spadtag av Richard Wendt
(M), kulturnämndens
ordförande.
- Jag är glad att kommunen kunnat bidra till att
kulturen snart har ett
ordentligt hem igen i
Orminge, säger Wendt.

Vänsterpartiet ville behålla den
gamla Fisksätraskolan, trots att
skolans brister varit kända under lång tid och att kommunen
vid flera tillfällen redan försökt
höja skolans resultat.

Startskott för tunnel
banan till Nacka

Socialdemokraterna och Miljöpartiet var i stället kritiska till
att den nya skolan skulle drivas i
privat regi av stiftelsen Viktor
Rydberg, då man menade att

Fisksätraeleverna skulle drivas
bort från sin stadsdel eftersom

Under ett event den 30 augusti gick startskottet för
förlängningen av tunnelbanan söderut från Kungsträdgården.
- Tunnelbanan kommer
förbättra och förenkla livet
för många gamla och nya
nackabor, när vi på ett
snabbt och miljövänligt
sätt kommer kunna resa,
sa Nackas kommunalråd
Cahtrin Bergenstråhle (M),
vid startskottet.
Det blir inga vindkraft
verk i Nacka
I en motion från Vänsterpartiet föreslogs att utreda
lämpliga platser att anlägga vindkraftverk i Nacka.
Förslaget stödjes av Socialdemokraterna och Nackalistan, men röstades ner av
den styrande Alliansmajoriteten.
- Stora vindkraftverk tar
enorma ytor i anspråk och
skulle förstöra både ljudmiljö och landskapsbild. Vi
är inte emot vindkraft per
se, men i en tätbebyggd
skärgårdskommun
som
Nacka finns det ingen plats
för dem, kommenterade
Filip Wiljander (M).
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fristående skolor styr över sin
egen antagning.

När skolan nu öppnat för första
gången och alla nya elever
räknats in, går det dock snabbt
att se att den senare oron och
kritiken varit obefogad. Till
skolans första verksamhetsår
har 177 elever antagits, varav
inte mindre än 93 procent är
fisksätrabor själva.

Sammantaget innebär det att 17
procent av samtliga elever från
Fisksätra, redan nu har valt att
gå på den nyöppnade lokala
skolan. Det är en andel som

förväntas stiga med åren, när

skolan får fler och fler årskurser
på skolan samtidigt.

Nacka tog emot 20-tal afghaner under kaotiska dygn
Den afghanska statens
snabba förfall i slutet av
sommaren medförde att
Sverige evakuerade drygt
1100 personer under ett
antal kaotiska dygn från
huvudstaden Kabul. På
en förfrågan från Migrat
ionsverket
accepterade
Nacka kommun att ta
emot ett antal lokal
anställda afghanska med
borgare tillsammans med
deras familjer som kvot
flyktingar till kommunen.
- För oss var det självklart att
säga ja till att ta emot de lokal
anställda, även om det blev på
kort varsel, säger Filip Wiljander (M), kommunalråd och
ansvarig för kommunens
flyktingmottagande.
- Dessa personer har arbetat
och ställt upp för Sverige. Då
är det inte mindre än rätt att
vi ställer upp för dem när
deras säkerhet hotas på grund
av det.

Nackabladet

Gör det här att Nacka tar
emot fler flyktingar i år
än vad som var tänkt?
- Nej, dessa personer räknas
in i den kvot som staten
anvisar till oss. Så den enda
skillnaden blir att vår kvot på
130 personer under 2021 fylls
på något snabbare.
Vad händer med flykting
arna nu?

- De kommer nu in i vårt
vanliga flyktingmottagande.
Barnen ska in i skola, de
vuxna ska in i SFI och arbetsmarknadsinsatser om det
behövs. Behövs krisstöd så

finns det väl upparbetade
rutiner tillsammans med

sjukvården för att 
erbjuda
nödvändigt stöd för att
komma på fötter och bli en del
av det svenska samhället,
avslutar Wiljander.

Filip Wiljander (M),
kommunalråd
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Världens bästa hjärtsjukvård finns nära nackaborna
Den
allra
vanligaste
dödsorsaken i Sverige är

hjärt- och kärlsjukdomar.
Därför är det glädjande att
vi i Stockholm troligtvis har
både Sveriges och världens
bästa hjärtsjukvård på
Karolinska
universitets
sjukhuset. Det visar den
kvalitetsredovisning över
Sveriges hjärtsjukvård som
presenterades nyligen.

- En grundläggande faktor tror
jag är att vi förtroendevalda
beslutar om mål och över

gripande budget, men sedan
lämnar både ansvar och
befogenheter till proffsen, dvs
till sjuksköterskor och läkare,
att styra sin verksamhet. I fallet
med hjärtoperationerna på
Karolinska
universitetssjuk
huset så har detta lett till framgångar på tre centrala områden.

Därför valde Nackabladet
att möta upp regionrådet
Tobias Nässén (M) och nac
kabo utanför K
arolinska
för att diskutera Stock
holms sjukvård.

- För det första så har man ökat
antalet operationer från drygt
800 per år till över 1 000 och
därmed har också väntetiderna
för patienterna minskat så att
man kan få vård snabbt. För det
andra har man gjort detta med
något färre kirurger så att de
allra skickligaste opererar mer,
och detta i sin tur har lett till det
tredje området att överlevnaden
hos patienterna har ökat och
resultaten är nu kanske de allra
bästa i världen.

Hur vet man att hjärtsjuk
vården i Region Stockholm
håller så hög kvalitet?
- En av framgångsfaktorerna för
svensk sjukvård överlag är att vi
sedan lång tid tillbaka samlar
data om hur det går för patient
erna i olika kvalitetsregister,
vilket underlättar forskning och
nya medicinska framsteg. När
olika kvalitetsparametrar om
hjärtsjukvården vägdes samman
så blev resultatet år 2020 att av
de fyra sjukhusen i topp så finns
tre av dem i Stockholms län.
Går det att säga något om
vilka faktorer som lett fram
till detta?

- Att genomföra över 1 000
operationer i form av öppen

hjärtkirurgi
och
samtliga
patienter utom 1,1 procent överlever sin sjukdom 30 dagar efter
operationen är unikt bra resultat
även jämfört med internat
ionellt välkända hjärtkliniker.
Att arbeta med patienternas
bästa i fokus ger resultat, och nu
är Karolinska rankat som
världens sjunde bästa sjukhus,
avslutar Tobias Nässén.
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Tobias Nässén (M), Vård- och valfrihetsregionråd i
Region Stockholm

