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Kommunstyrelsens ordförande Mats Gerdau (M), visar upp ett plakat som visar kommunens resultat för 2021 uppe på Nacka stadshus tak.
Under ett år händer det
mycket i Nacka. Under 2021
invigdes fem nya skolor,
tunnelbanebygget påbörja
des, fler idrottsanläggning
ar beslutades och skatten
kunde sänkas med 25 öre
per intjänad hundralapp.

mer pengar har kommit in
genom till exempel markförsäljningarna utanför Nacka stadshus. Det ger kommunen en
väldigt stabil grund att stå på
inför framtiden när vi har nya
skolor, idrottsanläggningar och
infrastruktur att bygga.

Dessutom kom beskedet i
början av februari att Nacka
gör ett resultat om drygt
500 miljoner kronor under
2021. Det motsvarar 8,3
procent av intäkterna och
kommer användas i fram
tida investeringar enligt
kommunstyrelsens ordfö
rande Mats Gerdau (M).

Hur skulle du summera
2021 för Nacka?

- Nackaborna har jobbat på
ordentligt, konstaterar Gerdau.
Skatteintäkterna blev 180 miljoner högre än budgeterat, alla
nämnder har h
 ållit budget och

- Trots pandemins nycker som
vi alla levt med, så märks det att
det finns en stark framtidstro i
Nacka. Det invigdes inte m
 indre
än fem nya skolor förra året till
exempel. Andra tecken är att v i
klättrat ordentligt i företags
klimatrankingen, kommit på
tredjeplats i Årets Superkommun och att arbetslösheten har
dykt ner till 4,4 procent. Det är
tydligt att framtiden ligger för
oss.

Även om ni dragit ner på
byggtakten, så händer det
ju fortfarande en del. Hur
märktes det under förra
året?
- Nu börjar man ju faktiskt se
förändringar i den fysiska m
 iljön
runt om i Nacka inför tunnel
banans ankomst. Kvarteret Nya
gatan mellan stadshuset och
Nacka Forum har haft sina
första inflyttningar och tunnelgrävandet påverkar inte minst
biltrafiken nu under en period.
Tack och lov är det ett över
gående problem, men nu börjar
det bli möjligt att se konturerna
av vårt framtida centrala Nacka
som kommer inrymma både
klassiska, moderna och gröna
kvarter.

Moderaterna har ju sagt att
man vill vara en tydlig grön
höger. Hur avspeglade det
sig under 2021?
- Vi höjde kommunens miljö
ambitioner rätt ordentligt under
förra året. De lokala miljömålen
är nu h
 ögre än tidigare, vi har
skaffat en koldioxidbudget för
att få en bättre förståelse för
våra utsläpp och vi kunde även
rena Bastusjön, 
precis som vi
gjorde året innan med Järlasjön
och Sicklasjön. Klimatprob
lemen är svåra att enbart från
kommunens sida, men att vårda
vår närmiljö är enklare och det
prioriteras högt.
Är det några andra områ
den som sticker ut från för
ra året?

- Vi hade under förra året också
möjligheten att satsa mer på vår
äldreomsorg, vilket är glädjande. Vi har till exempel fått på
plats både en språksatsning och
en bonus för anordnare som
ökar sin personalkontinuitet på
plats.
- Sedan utnämnde också tidningen Fokus oss som Sveriges
näst bästa kommun att bo i och
analysbolaget WSP kom fram
till att vi är Sveriges mest robusta kommun. Det är förstås trist
att vi inte knep första platsen i
Fokus ranking, men jag tror att
vi får vara nöjda ändå.
- Det var bara ett urval av vad
som hänt det senaste året. Men
det är inte dåligt för en kommun
som även firade sitt 50-års
jubileum under förra året!
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Ett nytt paket för ett framgångsrikt Fisksätra
I höstas kom beskedet från
polisen att Fisksätra sattes
upp på listan över utsatta
områden i Sverige på den
lägsta av tre grader. Listan
uppdateras vartannat år
och nu presenterar Mode
raterna och den styrande
alliansmajoriteten ett paket
av åtgärder de kallar Fram
gång Fisksätra. Syftet är att
Fisksätra ska bli en trygga
re och mer attraktiv del av
Nacka, som om två år ska
tas bort från listan av utsat
ta områden.

kan bli en framgångsrik del
av kommunen. Paketet
Framgång Fisksätra har
man arbetat med sen i hös
tas och offentliggjordes un
der förra veckan.

Behovet av att skapa en
tryggare atmosfär i Fisksät
ra gjorde sig påmind här
omveckan när en man sköts
till döds på öppen gata.

Fler bostäder och trevligare
utemiljö

- Rent ut sagt är det förjävligt att
det har hänt igen, säger kommunstyrelsens Mats 
Gerdau
(M), om den senaste skjutningen. Det verkar som att alla mentala spärrar om vad man gör
mot andra människor har försvunnit. Tack och lov verkar
fastighetsägarens kameror fångat händelsen på bild, så de skyldiga bör kunna ställas inför rätta och hållas borta från Fisksätra
framöver.
Gerdau menar att händel
sen är ytterligare ett bevis
på att Fisksätra behöver en
långsiktig plan för hur det

- Paketet innehåller fem delar
och 27 punkter som spänner
mellan åtgärder för ökad trygghet, bra och nära skola, idrottsoch kulturmöjligheter, trevligare utemiljöer och förbättrade
kommunikationer, säger Mats
Gerdau (M), kommunstyrelsens
ordförande.

- Fisksätra behöver till att börja
med bli mer levande om det ska
bli tryggare. Stora tomma ytor
som läggs beslag på av ungdomsgäng behöver bytas mot
levande mötesplatser. Därför
ska vi se till att utveckla näringslivet i Fisksätra och bygga nya
bostäder, så att det blir liv och
rörelse.
Ny riktigt bra skola
- I höstas öppnade Viktor Rydberg upp en ny skola i Fisksätra.
Omedelbart fick den nya skolan
fler elever än den gamla och vi
ska fortsätta stötta skolan så att
den blir kvar och framgångsrik.
Att barn som växer upp i Fisksätra får en bra skolgång är

a ntagligen det viktigaste på lång
sikt för att inte bara dem själva,
utan hela området ska bli tryggare.
Bättre idrotts- och kultur
möjligheter
- Det måste finnas bra tillgång
till meningsfulla aktiviteter för
barn och unga utanför skoltid.
Därför kommer det i sommar
börja byggas en ny och stor multisporthall, utöver den 11-spelarplan som fick konstgräs så
sent som 2020. Dessutom kommer vi fortsätta stötta kultur

föreningarna i Fisksätra så att
de kan driva avgiftsfria kurser.
Ökad trygghet och sociala
insatser
- Det sociala och trygghets
skapande arbetet ska också
växlas upp. Kommunen ansökte
i höstas om att få stationera ordningsvakter med delvis polisiära
befogenheter i Fisksätra. Det
införs för att täcka upp för att
var femte polis försvunnit från
Nacka sedan 2014. Kommunen
kommer också installera övervakningskameror på fler platser,

för att förhindra brott och möjliggöra att de som ändå begår
brott döms för det. Därutöver
tillförs den uppsökande ungdomsverksamheten
Polarna
mer resurser för att kunna vara
på plats där de behövs.
Saltsjöbanan

- Det är också viktigt att Fisksätras kommunikationer förbättras. Därför rustas Saltsjöbanan
nu upp, och kommer få nya vagnar som år 2026 kommer gå i
12-minuterstrafik.
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Yrke: Kommunstyrelsens
ordförande i Nacka
Bor i: Kolarängen, Älta
Viktigaste frågor: Tryggheten, skolan och att Nacka
fortsätter vara Nacka
Gör gärna på fritiden: Är
i skogen, läser historia och
dyker.

Yrke: Kommunalråd
Bor i: Ektorp, Sicklaön
Viktigaste frågor: Skatter
och integration
Gör gärna på fritiden:
Åker längdskidor, seglar och
har utvecklat ett ölintresse.

Mats
Gerdau

Filip
Wiljander
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Eva
Öhbom
Ekdahl

Yrke: Senior och ordförande
i kommunfullmäktige
Bor i: Neglinge, Saltsjöbaden
Viktigaste frågor: Barn
och ungas uppväxtvillkor,
snyggt och tryggt i Nacka och
äldrefrågor
Gör gärna på fritiden:
Läser för barnbarnen, åker
skidor och spelar golf.
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Peter
Zethraeus

Yrke: Egenföretagare och
kommunalråd på deltid
Bor i: Kummelnäs, Boo
Viktigaste frågor: Hållbar
stadsutveckling och gröna
frågor
Gör gärna på fritiden:
Brinner lika mycket för cykel,
friluftsliv, bikepacking som
livet i den lätta staden.
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Eivor
Örenmark

Yrke: Produktchef inom Life
Science
Bor i: Björknäs, Boo
Viktigaste frågor: Högsta
kvaliteten i äldreomsorgen
Gör gärna på fritiden: Ser
på film, läser böcker och
umgås med familj och
vänner.
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Korta nyheter du
kanske har missat!
Nackas vårdcentraler
anslås mer pengar
Region Stockholm har
beslutat att Nackas sex
vårdcentraler ska till
delas ytterligare 12
miljoner kronor per
år.
- Vår strategi går ut på att
stärka den nära vården,
med ett extra fokus på äldre som har de största behoven av välfungerande vårdcentraler, säger Tobias
Nässén, vård- och valfrihetsregionråd i Stockholm.
På så sätt kan mer vård genomföras lokalt, medan
sjukhusen får koncentrera
sig på mer resurskrävande
vård samtidigt som vi kapar köer och gör vården
mer tillgänglig för alla.

Öppen förskola och SFI
ska få fler utrikes föd
a da kvinnor in på ar
a betsmarknaden

Nacka startar ett pilot
projekt för att främst
fler kvinnor ska lära
sig svenska och komma
i arbete, genom att
n kombinera öppen för
skola och språkunder
visning.
- Utrikes födda kvinnor är
nog den grupp som står
längst ifrån arbetsmarknaden idag, och med det här
projektet hoppas vi att nå
fler än tidigare, säger Filip
Wiljander (M), kommunalråd. Vi behöver vara
pragmatiska och hitta lösningar för att hjälpa fler till
att bli självförsörjande.
Moderaterna vill se
slopad elskatt för vin
tern
Efter en vinter med ex
traordinära höga pri
ser, vill Moderaterna
nu att regeringen slo
par elskatten för janu
ari och februari.
- Priserna har varit extrema under vintern, mycket
på grund av att S-regeringen lagt ner kärnkraft i förtid och förlitat sig på vindkraften.
- I framtiden behövs båda
energislagen, men nu behöver skatten slopas för att
lindra denna elsmocka,
säger Mats Gerdau (M),
kommunstyrelsens ordförande.

Fritidsnämndens vice ordförande Oliver Rykaktin (M), inspekterar det som ska bli Ramsmoras nya fotbollsplaner.

Idrotten växer i Nacka

Under de kommande tio
åren kommer Nacka se ett
ordentligt tillskott av nya
idrottsanläggningar av alla
slag. Nya fotbollsplaner, is
hallar, simhallar och sport
hallar runt om i hela kom
munen är på gång och
Nackabladet träffade fri
tidsnämndens vice ordfö
rande Oliver Rykatkin (M)
ute i Ramsmora, för att
höra mer.
- Här är det tänkt att bli två fullstora elvaspelarplaner, säger
Rykatkin, när vi går intill en
ängen bit bort från dagens skjut-

bana. Just nu pågår studier för
att reda ut markförutsättningar
och hur man bäst gör själva anläggningen. Om allt går som det
ska får vi ner spadarna i marken
under hösten och färdiga spelplaner till nästa år. Det kommer
innebära en ordentlig kapacitetsökning här i Boo.
Utöver planerna i Rams
mora så har man även fler
på gång runt om i kommu
nen enligt Rykatkin.
- Ramsmora och Källtorp vid
Hellasgården är ju de stora tillskotten till fotbollen. Fyra

Så tycker Nackaborna om Nacka
I en stor Medborgar
under
sökning från SCB
som nyligen publicerad
es,
framkommer
hur
Nackaborna själva ser på
hur det är att bo och leva i
Nacka på o
 lika sätt.
Det visar sig att Nacka
borna genomgående är
nöjdare än vad man är på
andra ställen i Sverige,
men att man också ser
några områden som kan
förbättras.
Övergripande tycker hela 97
procent att Nacka är en bra
plats att bo och leva på, gentemot rikssnittet på 92 procent.
84 procent skulle också rekommendera andra att flytta
till kommunen, till skillnad
från resten av landet där endast 62 procent skulle göra
det.
Undersökningen visar bland
annat att Nackaborna känner
sig tryggare än i övriga landet.
I Nacka är man tryggare ut-
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omhus när det är mörkt än i
övriga landet, färre oroar sig
för inbrott i sina hem och man
upplever avsevärt lägre problem med narkotikahandel
och gäng.
Höga betyg ger Nackaborna
också till skolväsendet, där
nöjdheten med grundskolan
och gymnasiet ligger på toppnivåer.
Andra områden som Nackaborna anser tillhöra de bättre
är också skötseln av gator och
naturområden, äldreomsorgen och möjligheten till inflytande i kommunen. Bland annat hyser Nackaborna ett
högre förtroende för politiker
både på lokal och nationell
nivå än i övriga landet.
Områden där man ser förbättringspotential är däremot
närhet till arbetsplatser, utbud av laddstolpar och kommunens arbete för att minska
sin egen miljö- och klimatpåverkan.

e lvaspelarplaner totalt. Sen blir
det en ny sjuspelarplan i Sickla
och en här i Sågtorp också.
Sedan finns fler projekt en bit
längre fram också, i takt med att
andra stadsutvecklingsprojekt
börjar ta form.

Men fotbollen är ju inte den
enda idrotten Nackaborna
sysslar med, vad händer
inom de andra idrotterna?
- Bara de närmsta två-tre åren
är det rätt mycket faktiskt. Både
Nya Näckenbadet i Saltis och
Myrsjö simhall kommer bli klar
de närmsta åren, vi ersätter en

rad gamla sporthallar med nya
och moderna i hela kommunen,
plus att vi hyr in oss i två nya
friskolors sporthallar sedan i
höstas. Sedan är ju ridning en
stor idrott i Nacka också, inte
minst bland unga tjejer. Så
Velamsund ska få både nytt ridhus och stall så att förutsättningar för ridsporten förbättras.

- Helst skulle man ju som lokalpolitiker vilja att det gick snabbare med alla tillståndsprocesser
och byråkrati. Men så som
lagarna är utformade tar det tyvärr alldeles för lång tid att få
nya anläggningar på plats.

men är man inte villig att ingå
kompromisser får man inget
gjort i politiken.
Vad menar du med det?
- Reservatet vi bildar utgör cirka
83 procent av den totala ytan av
Ryssbergen. 17 procent kommer
bebyggas i kanterna av den nuvarande fastighetsägaren. Det är
deal värd att ta menar vi. Alternativet vore i stället mycket
ovisst och öppnar för en mer expansiv exploatering i framtiden
eller tuffare skogsbruk.
Wendt berättar att Nacka
borna redan idag har
närmst till skyddad natur i
Stockholms län, bara 600
meter i snitt.

Richard Wendt (M), visar upp skogen som nu skyddas för framtiden

Snart blir 15 naturreservat 18

Nacka ska få två nya natur
reservat och ett kulturre
servat de kommande åren.
Ryssbergen, Skarpnäs och
Baggensstäket ska alla
skyddas från framtida ex
ploatering för att säkra
Nackabornas tillgång till
skyddad natur i sina när
områden.

Det innebär att det kommer
finnas 18 reservat av olika
typer i kommunen.
Nackabladet möter naturoch trafiknämndens vice
ordförande Richard Wendt
(M) i Ryssbergen.

- Att vi äntligen får till ett reservat här efter många års arbete,
får en att inse att politik är ett
maraton och inte en sprint,
säger Wendt. Naturen här i

Ryssbergen är riktigt gammal
och värd att bevara för fram
tiden. Det har inte varit helt lätt
att få till reservatet då kommunen inte äger marken,

- När vi också får Skarpnäs och
Baggensstäket på plats bättras
den siffran. För reservatet i
Skarpnäs köpte vi nyligen upp
23 hektar skog och mark som
ska tillhöra reservatet. Totalt
blir det 248 hektar stort vid den
norra kustlinjen i Boo.
- Halva Nacka grönt är vår eviga
paroll i Nackamoderaterna. Det
ska vi se till att fortsätta leverera
på, för tillgången till naturen är
en stor del av vad som gör Nacka
till en så bra kommun att leva i,
avslutar Wendt.

Nackas 18
naturreservat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Aborrträsk naturreservat
Ekoberget naturreservat
Gärdesudden natur
reservat
Långsjön naturreservat
Nackareservatet
Nyckelvikens natur
reservat
Rensättra naturreservat
Skogsö naturreservat
Strålsjön-Erstavik natur
reservat
Svärdsö naturreservat
Tattby naturreservat
Tollare naturreservat
Trollsjöns naturreservat
Velamsund naturreservat
Älta mosse-Strålsjön
naturreservat

+
16. Ryssbergens naturreservat
17. Skarpnäs naturreservat
18. Baggensstäkets kultur-	
reservat

och
Hela Erstaviks
naturområde förstås.

Utsläppen minskar medan befolkningen ökar
30%
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- Från kommunens sida har vi
sett till att avveckla alla gamla
oljepannor, börjat sätta solceller på våra kommunala
fastigheter och bygger successivt ut laddstolpsnätverket i
Nacka. Det ska vara enkelt att
göra smarta val, och vi ska
bara göra det som faktiskt ger
resultat. I Nacka sysslar vi
inte med tomma symbol
åtgärder som i sin värsta form
bara gör livet lite jobbigare,
utan att de ger någon större
klimateffekt. Vi vill ha resultat, mer pang för pengarna
helt enkelt.
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- Effektiva klimatåtgärder går
ofta hand i hand med vad som
är ekonomiskt rationellt för
en själv, säger Peter Zethraeus (M), ordförande i Miljöoch stadsbyggnadsnämnden.
Till exempel är det många
Nackabor som energieffektiviserat sina villor genom bättre isolering, solceller på taken
och utbytta fönster. På sikt
innebär det en besparing i den
egna plånboken när man får
lägre elräkningar.

Vad har man gjort från
kommunens sida?
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På individnivå har utsläppen
minskat med 30 procent, från
2,96 till 2,1 ton per person. Då
är utrikes sjö- och flygtrafik
även inräknat. De främsta
skälen till att utsläppen minskat är att hus och fastigheter
fått klimatsmartare uppvärmningslösningar genom till
exempel fjärrvärme och sol

cellsanläggningar. Men Nackaborna ligger även i Sverige
toppen när det kommer till att
byta till laddbara bilar, vilket
minskat utsläppen från transporter.
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Under förra året inför
skaffade Nacka sin första
koldioxidbudget
från
Uppsala universitet. Re
sultaten visar att sedan år
2000 har utsläppen mins
kat på totalen i Nacka,
trots att kommunen ökat
från cirka 75 000 invåna
re till 108 000 invånare
idag.

