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”För att besegra gängen, behövs
ett systemskifte i rättspolitiken”
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande möter Moderaternas miljö- och klimatpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz i Nyckelvikens naturreservat
Moderaterna vässar nu sin
miljöpolitik. Nackabladet
mötte upp Moderaternas
miljö- och klimatpolitiska
talesperson Jessica Rosencrantz och Mats Gerdau,
kommunstyrelsens ordförande i Nacka, i Nyckel
vikens naturreservat för att
tala om varför de kallar sig
för grön höger och vad det
innebär.
Vad betyder en grön höger?
- I grund och botten handlar det
om att omställningen till ett
hållbart
samhälle
endast
kommer att ske där tillväxt,

teknikutveckling och innovation
går hand i hand med sänkta
utsläpp, säger Jessica Rosen
crantz. Det är genom nya och
bättre lösningar hos de stora
industrierna och i människors


vardag, som vi kommer uppnå
resultat. Detta står i kontrast
mot idén om att vi ska sluta leva
våra liv som vi gör idag, som den
samlade vänstern allt oftare ger
uttryck för.
- För mig är höger att ta ansvar
och hushålla med resurserna,
både ekonomi och miljö, fyller
Mats Gerdau i. Vi moderater är
kända för att vi vill ha valuta för
skattepengarna och att den
offentliga sektorn ska vara
effektiv. På samma sätt ska
miljöpolitiken vara effektiv och
göra konkret nytta. Det är för
mycket skuldbeläggande och
symbolpolitik från vänstern och
för lite resultat. Här har vi ett
stort utrymme att fylla.
Vilka är de viktigaste
klimatåtgärderna du ser

framför dig?

- I närtid handlar det om att
industrier, transporter och bilar
ska växla över till ren el, i stället
för att använda olja och kol, fort
sätter Rosencrantz. Då behöver
den rena elproduktionen byggas
ut i både Sverige, Europa och
globalt. Därför vill vi satsa på ny
och modern kärnkraft, så att vi
vet att våra framtida elbilar
laddas med ren el och inte med
hjälp av importerad kolkraft.
- Dessutom behöver vi ta vara på
våra skogar och mineraler. Vi
har en lång tradition av hållbart
skogsbruk i Sverige och det vill
vi fortsätta med. När skogen
växer binder den koldioxid. Trä
kan användas för att ersätta
cement och betong i bostads

byggen och då måste vi kunna
bruka skogen. På samma sätt
bör vi också utvinna mer
metaller i Sverige. De behövs i

vår vardag och vi får inte göra
det så svårt och dyrt att våra
gruvor stänger och vi i stället
tvingas
importera
samma
metaller från länder med

väsentligt lägre miljökrav.
Vad menar du med att vänstern vill att vi ska sluta
leva som idag?
- Det är ett uttryck för att de inte
ser några lösningar, utan bara
problem. Då landar de i slutsatser som att vi ska sluta köra bil,
sluta äta kött, sluta åka på
semester. Det är inte så jag tror
Sverige blir en förebild för andra
länder att ta efter i den gröna
omställningen. Vi ska bekämpa
utsläppen, inte resorna eller
transporterna i sig. För oss
moderater handlar det om

smarta lösningar för att ställa
om, medan det för vänstern

handlar om att ställa in och
stänga ned.
Klimat och miljö är uppenbarligen en global fråga,
som också innefattar detlokala. Gerdau, vad finns det
för er att göra lokalt?
lokalt?
- Massor! Vår främsta roll är
förstås att förvalta vår närmiljö.
Vi ska se till att skogen och vattnet, så som här i Nyckelviken, är
friska och rena. De ska vara tillgängliga för våra invånare och
även nästkommande generationer. Vi skapar nya naturreservat
och har lagt stora resurser på att
rena våra sjöar. Förra sommaren var det Järlasjön och Sicklasjön, nu är det Bastusjön. Vi
bygger ut laddstolpar och solceller. Och i grunden är ju utbyggnaden av tunnelbanan
också en gigantisk

klimat
investering.
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Fem budgetpaket och sänkt skatt till nästa år
I pandemins början såg
prognoserna dystra ut för
kommunens
ekonomi
med en växande arbetslöshet och lägre skatte
intäkter. De farhågorna
är dock så gott som bortblåsta när Nackabladet
granskar den budget som
Alliansen i Nacka lagt
fram för år 2022. Skatteintäkterna ökar med hela
540 miljoner kronor,
drygt 9 procent, nästa år.
- Rekordmycket, det gör att
Nackas ekonomi är urstark,
konstaterar Mats Gerdau (M),
kommunstyrelsens ordförande. Nackaborna jobbar och
startar företag som aldrig förr
och samtidigt blir vi fler invånare och skattebetalare. Det
är bra för oss alla, det är ju av
arbete som välståndet skapas.
En fjärdedel av pengarna försvinner till andra kommuner i
ökad skatteutjämning som
vänsterpartierna i riksdagen

drivit igenom. Skolan, äldreomsorgen och övriga verksamheter som kommunen ansvarar för får totalt 260
miljoner kronor mer. Samtidigt sänks skatten med 25 öre
per intjänad hundralapp och
överskottet ökar.

val som ofta är lite dyrare.

Är det viktigt att sänka
skatten?

Alliansens budget presenteras
i fem olika paket. Ett för ökad
trygghet, ett för skolan, ett för
fler jobb och företag, ett för
miljö och klimat samt ett socialt paket.

- Ja, absolut. Det är ju nackabornas pengar från början,
det är de som har arbetat ihop
dem. Eftersom kommunen
går med stora överskott vore
det faktiskt omoraliskt att
inte återlämna pengarna till
dem som ”betalat för mycket”.
- Sen finns också en ren ekonomisk aspekt också. Med
skattesänkningen stärker vi
hushållens köpkraft. Ofta använder man pengarna lokalt
och det gynnar våra företag.
Mer pengar i nackabornas
plånböcker underlättar också
för alla att göra klimatsmarta

De fyra skattesänkningar som
moderaterna drivit igenom
sedan 2017, tillsammans 65
öre, innebär ungefär 6 000
kronor mer i plånboken för
ett Nackahushåll nästa år.

Trygghetspaketet 2.0
- Vi inrättar ”kommunvakter”
som våra invånare kan kontakta vid situationer som polisen inte kan prioritera. Vi
ökar också arbetet mot
kvinno
våld
och
heders
förtryck, mer förebyggande
insatser bland barn och unga.
Tryggheten är helt grundläggande i ett harmoniskt samhälle och vi ska verkligen göra
allt vi kan här.

Men fler poliser måste vi byta
regering för att få.
Utbildning i världsklass
- Skolorna är Nackas stolthet
och det kommer vi aldrig
tumma på. Efter en period av
mycket distansundervisning
behöver vi en ordentlig nystart och extra resurser för att
fånga upp de som haft lite
svårare att studera hemifrån.
Nu blir det 112 miljoner mer
till våra skolor och vi höjer
skolpengen med 3 procent,
vilket är mer än på många år.
Fler jobb och företag
- I Nacka gäller arbetslinjen.
Nu förstärker vi vuxenutbildningen och SFI så fler kan få
in en första fot på arbetsmarknaden. Sedan behöver vi
också fler arbetsplatser i kommunen, vi ökar insatserna för
att få företag att etablera sig
här och tar fram mark bland
annat i Fisksätra.

Natur, klimat och miljö
- ”Halva Nacka grönt” är gamla ledord för oss moderater.
Våra sjöar och skogar ska vara
friska och rena och vi lägger
mer pengar på att plocka
skräp utomhus. Nackaborna
är de som kör mest elbilar i
hela Sverige men för att fler
ska kunna byta från bensin till
el så behöver vi bygga ut fler
laddstolpar. Det är ett konkret sätt att ta ansvar för
klimatet i Nacka.
Socialt stöd med kvalitet
- Omsorgen om våra mest utsatta invånare är en av kommunens kärnuppgifter och
det finns en stark social prägel
på budgeten. Det gäller oavsett om det är barn som far
illa, äldre inte klarar sig själva
eller funktionsnedsatta som
behöver hjälp. Nacka ska vara
en trygg plats även för dem
och vi ökar resurserna med 7
procent nästa år för att kunna
säkra en hög kvalitet.

Det går en hundralapp i skatt till
Nästa år förväntas Nacka
kommuns olika verksamheter kosta drygt sex miljarder kronor. Dessutom tillkommer kostnader på över
en miljard för skatte
utjämning till andra kommuner, pensionskostnader
och avskrivningar med
mera.
Fördelas kommunens verksamhetskostnader över en hundra
lapp, så utgör Nackas skolor den
överlägset största utgiften. 51
skattekronor – eller drygt tre
miljarder kronor, går till att bedriva Nackas förskolor, grundskolor och gymnasier.

De andra större utgiftsposterna
är det sociala stödet (16 kronor)
som innefattar allt från socialtjänst till dagverksamhet för
personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorgens
boenden och hemtjänst (15 kronor). Det motsvarar knappt en
miljard kronor vardera.
Resterande 18 skattekronor
fördelas över bland annat skötsel av natur, parker och väg
hållning. Dessutom fördelar
kommunen verksamhetsbidrag
till idrotts- och kulturföreningar
och finansierar egna arbetsmarknadsinsatser.
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Korta nyheter du
kanske har missat!
M protesterar mot
broavgifter på nya
Skurubron
- För att påskynda bygget
av en ny Skurubro,
accepterade Nacka kommun år 2010 att bron
skulle finansieras med
passageavgifter. När bron
nu blivit fem år försenad
och hälften av avgifterna
går till administrationen
av avgifterna, är det dags
för staten att ta ansvar och
betala för sin bro. Det är
inte försvarbart längre,
säger Mats Gerdau (M).

Sveriges första batterilager i Boo
Genom att anlägga ett
batterilager, blev Boo
Energi och Fortum först i
Sverige med ett batteri
lager, som kommer förse
Boo med el när behoven
ökar. Den totala effekten
på 2 Megawatt kan
försörja drygt 200 villor i
en timme under vintern.

Nacka utsedd till årets
Nyföretagarkommun
Nacka har blivit utsedd till
Årets Nyföretagarkommun
av Nyföretagarcentrum.
Priset delades ut hos
Svenskt Näringsliv under
Nyföretagardagen.
Motiveringen till priset
lydde att Nacka har förstått
innebörden av de nya företagens förmåga att skapa
både jobb och tillväxt
lokalt.

Oppositionens budgetförslag
under luppen
”Rött, trött och gammalt”
•
•
•
•

- S ägnar sig åt klassisk
överbudspolitik, tar bort reserver och tar inte långsiktigt ansvar. De lägger lite mer pengar
”Hatar bilen mer än ut
släppen”
•
•
•
•

”Som svansen på S”
•
•
•
•

”Allt kretsar kring invandrare”

- Mest illavarslande är att de vill
detaljstyra skolorna mer. En
framgångsfaktor i Nacka är att
skolorna själva kan prioritera
hur de ska använda pengarna,
skrota parkeringsnormen vid
nybyggnation så det skulle
kunna bli nya bostäder utan en
enda
parkeringsplats.
Det
viktiga måste väl vara att bli av
med avgaserna, snarare än att
bli av med bilen? Vi vill snabba
på omställningen till elbilar i
stället.
- Det här med ekonomi är inte
Miljöpartiets starkaste gren. Allt
man vill måste ju betalas.
De röstar med S och V 9 av 10
gånger.
- En av Nackalistans stora frågor är att avveckla systemet med
gatukostnader, som innebär att
fastighetsägarna i gamla sommarstugeområden får vara med
och betala för att få ordentliga
vägar och trottoarer så att de ska
kunna bygga permanenta bostäder och stycka av en del tomter.
Men de blundar för att det skulle kosta skattebetalarna hundra-

Minska klimatarbetet
Starta kommunalt bostadsbolag
Stoppa nya Näcken
badet
Nej till markförsäljningar

förslag också som exempelvis
att kommunen ska göra mer i
egen regi. Och så vill SD banta
miljö- och klimatarbetet, de verkar inte förstå att klimat
förändringarna är på allvar, att
vi måste planera för hur vi ska
hantera kraftiga skyfall och hur
vi ska minska utsläppen av växthusgaser.

- Kopierar Alliansens budget i
mycket, men har tydliga vänster

- I övrigt är SD ett enfrågeparti
kring invandring. Det ska vara

”Tax and spend”

kronor för varje hushåll och att
de vill kommunalisera en massa
verksamheter och stoppa valfriheten.

•

Nackabladet

Högre skatt 25 öre
Fler anställda i stads
huset
Högre socialbidrag 3
miljoner
Bostäder till flyktingar
3 miljoner

- Nackalistan är som en vänstergren av socialdemokraterna,
fast med färre nya bostäder.

•

Efter att Järlasjön och
Sicklasjön nyligen blivit
renade blev det i oktober
Bastusjöns tur, som länge
haft en ansträngd eko
logisk status. För att rena
sjön fälldes aluminium
klorid, som binder fosfor
och faller till botten. Ämnet
är ofarligt och ger direkt
klarare sikt och lägre risk
för algblomningar.

Högre skatt 25 öre
Höjda socialbidrag 3
miljoner
Fritidsbank 5 miljoner
Färre parkeringar

- MP har väldigt god vilja och vi
är överens i många miljöfrågor.
Men de verkar hata bilen mer än
de hatar utsläpp. De vill helt

•
•

Bastusjön renad

Högre skatt 25 öre
Kommunalt
bostads
bolag 150 miljoner
15 utredningar, bl a om
parklekar, fritidsbank,
kulturcafé
Besparing på jobb
insatser och vuxen
utbildning 4 miljoner

på det mesta. När vi ökar resurserna för arbete mot kvinnovåld
med 2,7 miljoner kronor så lägger S på ytterligare 0,8 miljoner
utan att kunna säga vad de ska
göra mer. När vi höjer skolpengen mer än vi någonsin gjort
tidigare så vill de höja ännu lite
mer. Det känns inte riktigt seriöst.

•
•
•

Högre skatt 65 öre
Avskaffa valfrihetsmodellerna
Stoppa konkurrens och
markförsäljningar

- V är ett mörkrött socialistparti
som vill bestämma väldigt
mycket mer om nackabornas
vardag. Tydligast syns det i en
rejäl skattehöjning på 6 000

- Det skulle bli ett frosseri utan
like på skattepengar om de fick
bestämma, med klotterväggar
och en massa nya bidrag. Vi tror
att pengarna gör större nytta
hos de som tjänat ihop dem.

men det vill S nu ändra. Vi tror
på beslut på skolnivå i stället för
i politiska sammanträdesrum.
- Vi är många som är engagerade i att skapa fler idrottsanläggningar men S går fullständigt i
spinn. De ska anlägga 11-spelarfotbollsplaner även där det inte
finns tillräckligt stora ytor för
det, t ex på Kvarnholmen. De
vill bygga en utomhussim
bassäng i Fisksätra, bredvid det
befintliga strandbadet, och två
e-sporthallar och två cricket
banor.
Att gräva ned Värmdöleden i
tunnel är ett miljardprojekt som
de inte avsatt pengar till. Varför
ska skattebetalarna betala 50
miljoner kronor för solceller när
det finns privata aktörer som vill
satsa egna pengar på solceller?
Eller att kommunen ska lägga
10 miljoner på att starta en egen
hemtjänst när det finns 19 privata aktörer? Det är riskfyllt att
leka företagare med skattepengar.
tals miljoner kronor. Den typen
av bluffpolitik leder oundvikligen till stora skattehöjningar eller kraftiga besparingar i skolan.
- Nackalistan vill, tillsammans
med S, V och MP, vara mera
generösa med bostäder för nyanlända flyktingar, utöver de två
års boende de får idag. Det
känns orättvist mot alla andra
som har svårt att få tag på en
lägenhet. Vi ska behandla alla
invånare lika.

neutral klädpolicy i kommunen,
de vill i princip ta bort hela
modersmålsundervisningen i
skolan trots att den är lag
stadgad och de vill förbjuda
halalslaktat kött. Nya bostäder
ska stoppas eftersom fel typ av
människor kan flytta in. De har
en kollektivistisk och protektionistisk grundsyn som ligger
långt ifrån oss.

killidrott tänkte jag och kontaktade Erik Langby som då var
kommunstyrelsens ordförande.
Han uppmanade mig att
engagera mig och på den vägen
är det.
Om vi summerar 20 år –
vad är du mest stolt över?
- Jag har främst arbetat med
stadsutveckling och det är väldigt långa processer. Egentligen
är det först nu som man kan se
de levande och trevliga miljöer
som vi vill ha, t ex på Kvarn
holmen, Nacka strand, Tollare
och Ältadalen. De var ganska
döda och ruffiga områden när vi
startade för 20 år sedan, men
titta vad trevligt det blivit! En
nöjd Tollarebo sa nyligen att
hon bodde på Nackas Amalfikust, vilket fint bevis för en
lyckad omvandling.
Cathrin lyfter också fram
naturen och att balansera
byggandet.
- Det finns ett stort tryck på att
bygga i Nacka. Det gäller att
kunna hålla emot och spara
natur långsiktigt och där tror jag
att vi är rätt unika. Vi har snart
15 naturreservat i kommunen.
Vi behöver natur inpå knuten
för att må bra. För mig är det två
sidor av samma mynt, både
bostäder och natur. Vi skapar
miljöer som man ska trivas i.
Vad har varit svårast?

Tack, Cathrin!
En av Nackamoderaternas
mest kända och uppskattade politiker slutar. Efter 20
år i hetluften slutar Cathrin
Bergenstråhle som kommunalråd och ordförande
för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

En lång karriär i medborgarnas tjänst började 2002.
Vad väckte ditt intresse?

ingen tanke på att gå in i politiken, det fanns liksom ingen
anledning, säger Cathrin.

- Vi flyttade till Nacka 1990 och
stortrivdes från första början.
Allt var tipp topp med bra skolor
och nära till allt. Då hade jag

Sen var det hästsporten som
kändes lite nedprioriterad.
Typiskt att tjejidrott inte har

samma förutsättningar som

... och välkommen Peter!

Peter
Zethraeus
blir
Moderaternas nya kom
munalråd och ordförande för Miljö- och stadsbyggnadsnämnden,
det
beslutades i förra veckan
av ett enigt Nackamoderaterna. Zethraeus är i
dag vice ordförande för
Natur- och trafiknämnden och kommer tillträda
sin nya roll efter års
skiftet.
Grattis! Hur känns det
och vad borde nacka
borna känna till om dig?

- Det känns oerhört hedrande
att få leda Nackas stadsbyggnadsarbete framöver, säger
Zethraeus. Det är både stora
skor att fylla och mycket att ta
tag i. Jag bor med min fru i
Boo, arbetar just nu som
rekryteringskonsult och är en
hängiven cyklist på fritiden.

och kontor som växer fram
där. Likaså samarbetar vi ju
med fastighetsägarna som
just nu håller på att utveckla
både Orminge Centrum, Älta
Centrum och Fisksätra Centrum. Vi är måna om att det
ska bli tryggt, snyggt och
grönt i framtiden.

Vad ligger framför dig i
din nya roll?

- Klimatfrågan och miljöfrågor ser jag också fram emot
att jobba mer med, avslutar
Peter Zethraeus.

- Inte minst pågår ju mycket
arbete runt om på västra
Sickla
ön inför tunnelbanans
ankomst och alla de bostäder

Nackabladet

- Alla dessa grannkonflikter.
Ibland förundras jag över hur
mycket grannar orkar bråka
med varandra. I de gamla
sommar
stugeområdena i Boo
finns verkligen motstridiga
intressen. Några vill bevara den
lantliga känslan medan andra
vill modernisera, ha kommunalt
VA, avstyckad tomt och stor
byggrätt. Jag inser att det inte
går att göra alla nöjda. vår uppgift är att försöka hitta en balans
och tänka långsiktigt.

Stadsutvecklingen väcker
mycket känslor, ibland
högljutt motstånd. Hur har
du klarat av det?
- Jag har aldrig tyckt att det är
obehagligt att prata med
människor som tycker annorlunda, tvärtom så är det ganska
berikande. Jag har vinnlagt mig
om att lyssna in, få fram beslut
som känns rätt både i magen
och hjärtat och att ha en stark
övertygelse om att det vi gör är
rätt. Tollare är ett bra exempel.
Jag visste att det skulle bli bra,
men det var många plakat, demonstrationer på kommunfullmäktige och motstånd från vänsteroppositionen när vi skulle
anta detaljplanerna.
Vad har varit roligast?
- Alla kontakter med nackaborna och att få vara konstruktiv
och hitta lösningar. Vi har en
professionell organisation i
Nacka med många kompetenta
med
arbetare och väldigt gott
samarbete inom politiken, utan
alla dem hade det inte gått så
bra.
I den sista alliansbudgeten
som du varit med och
förhandlat
fram
finns
förslag om ett nytt stall och
ridhus i Velamsund, det
som var din ingång i
politiken. Är du nöjd?
- Verkligen! Men det ska byggas
också.
Slutligen, vad ska du göra
nu?
- Inget bestämt, men jag är pigg
på nya uppdrag utanför politiken där mina erfarenheter kan
komma till pass. Jag vill också
arbeta med vår gård i Sörmland,
en jordbruksfastighet som kan
utvecklas.

