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Utgångspunkter
Medborgerlig Samlings politik kommer till uttryck i idéprogrammet, antagna
sakpolitiska program samt regionalpolitiska program, vilka är grunden för Medborgerlig
Samlings politik på kommunal nivå i Nacka.
Programmen kan dock av olika skäl inte alltid genomföras oförändrade lokalt. Det kan
också vara så att de sakpolitiska programmen på riksnivå behöver omtolkas på lokal
nivå eftersom förhållandena inte är lika i alla delar av Sverige. Det finns frågor som
partiet driver på riksnivå som i hög grad är relevanta på lokal nivå medan andra frågor
kan ha mindre betydelse. Därför måste en prioritering ske, så att vi i Nacka driver just de
frågor som är viktigast i vår kommun.
Utformningen av den lokala politiken sker på två vägar, dels uppifrån-och-ner, dels
nerifrån-och-upp. Den första vägen är att utgå från rikspolitiken och utveckla den så att
den är relevant på den lokala nivån. Den andra att fånga upp de frågor som engagerar
nackaborna och erbjuda lösningar utifrån Medborgerlig Samlings politiska linje. I det
senare fallet är det viktigt att inte fastna i en ad-hoc-ansats och låta politiken enbart
styras av opinionen. Opinionen kan ställa frågorna, men de svar vi ger måste alltid vara
fast förankrade i partiets liberalkonservativa politik.
I detta dokument beskrivs specifikt de frågor som identifierats i möten med lokala
medlemmar och bearbetats av styrelsen för Medborgerlig Samling Nacka under våren
2018.
Samordnad tillväxt med bevarande av Nackas natur- och skärgårdsnära karaktär
De befintliga utbyggnadsplanerna för Nacka baseras på att invånarantalet ska öka i hög
takt. Baserat på de analyser som Medborgerlig Samling Nacka gjort och tagit del av
befarar vi att utbyggnaden av bostäder kommer att ske i högre takt jämfört med
motsvarande utbyggnad av vägar, förskolor, skolor och annan tillhörande infrastruktur
och service.
För Medborgerlig Samling är det angeläget att tillväxtplanerna tar hänsyn till befintliga
invånare. Tillväxttakten för Nacka ska inte göra det svårare för kommunens invånare att
få ihop det s k livspusslet. Parkeringsplatser, förskolor och skolor, idrottsanläggningar,
vägkapacitet etc. måste därför dimensioneras för det ökade antalet invånare och byggas
ut i motsvarande takt som antalet bostäder.
Det är dock ytterst angeläget att Nackas unika natur- och skärgårdsnära karaktär
bevaras även vid tillväxt då det är en viktig del i vad som gjort och gör Nacka till en
attraktiv kommun.
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Medborgerlig Samling Nacka vill:
•
•

•
•
•

Utöka antalet infartsparkeringar, varav en delmängd ska vara avsedda för
laddning av elbilar
Underlätta för samtliga trafikslag med utgångspunkt i gemensam nytta.
Neutralitetsprincip mellan olika trafikslag ska råda. Ett exempel på en mindre
lyckad trafiksatsning under senare år är byggandet av ny cykelbana mellan
Saltsjöbaden och Fisksätra som skett på bekostnad av en väl fungerande bilväg.
En infrastrukturinvestering i form av cykelbanor kan mycket väl vara motiverad
men det ska inte ske genom att markant försämra för andra trafikslag.
Förenkla etablering inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) för att underlätta
för barnfamiljer
Arbeta för att en östlig förbindelse, dvs en väg som binder samman Norra- och
Södra länken på östra sidan av Stockholm, ska byggas snarast
Bevaka att inte fler ”getingmidjor” skapas i trafiken till och från Nacka

Vidare anser Medborgerlig Samling Nacka att staten inte ska frångå tidigare rådande
princip att finansiera infrastruktur och säger därför nej till vägtullar.
Nacka kommun ska inte vara en aktör på bostadsmarknaden
Bostadssituationen är ansträngd i stora delar av landet, så även i Nacka. Det är svårt för
många i kommunen – unga, äldre, studerande med flera - att skaffa eller byta bostad.
En viktig princip är att Nacka kommun inte ska vara en stor aktör på bostadsmarknaden.
Det betyder att inköp av nya bostadsrätter inte ska göras för nyanlända. Om kommunen
inte kan erbjuda bostäder till nyanlända under etablering (under två år från
mantalsskrivning i Nacka) så bör mottagandet dras ner till den nivå som Nacka kommun
kan hantera. En egen bostad är incitament till integration men även befintliga
kommuninvånare, som t ex äldre eller unga studenter, behöver kunna skaffa bostad. Det
antal nyanlända som kommer till Nacka idag, 450–750 personer årligen, bör efter en
etableringsfas konkurrera på lika villkor med övriga bostadssökande i kommunen. Om
inte det fungerar i praktiken är det ett systemfel som Medborgerlig Samling vill hantera i
riksdagsarbetet eftersom Nacka kommun idag tvingas mottaga anvisade nyanlända.
Återetablera akutsjukhus i Nacka
Folkmängden i Nacka och Värmdö motiverar ett akutsjukhus redan idag. Med planerad
befolkningsökning kommer behovet att öka. Trafiken till Södersjukhuset och andra
regionala sjukhus vid rusningstrafik utgör en stor risk vid livshotande akut vårdbehov.
Medborgerlig Samling Nacka vill därför:
•

arbeta för att återetablera ett akutsjukhus i Nacka, gärna i den tidigare
sjukhusbyggnaden. Driftsformen, dvs om sjukhuset drivs i offentlig eller privat
regi, är egal. Det kan gärna vara flera specialistvårdgivare som levererar vård
under samma tak, jämför Läkarhuset vid Odenplan.

Medborgerlig Samling Nacka – lokalpolitiskt program

Sida 3 av 4

Trygghet och säkerhet
Under 2017–18 begicks ett flertal rån i Nacka, ofta mot unga. Många av kommunens
invånare upplevde en försämrad trygghet i offentliga miljöer, på väg till och från
fritidsaktiviteter etc. Även om situationen lokalt nu förbättrats och Nacka har
förhållandevis låg kriminalitet jämfört med många andra kommuner kan tillståndet
försämras på nytt. Bland annat finns det risk för ökad kriminalitet i Nacka då den
planerade tunnelbanan till Nacka börjar trafikeras då många våldsbrott begås omkring
tunnelbane- och pendeltågstationer. Det är då viktigt att även Nacka, trots att det
troligen även då kommer att finnas betydligt mer utsatta – och därmed högre
prioriterade - områden i landet, har möjlighet att tillsätta ytterligare resurser för ökad
trygghet och säkerhet.
Medborgerlig Samling Nacka vill därför:
•

arbeta för ökade möjligheter för kommuner att lokalt allokera poliser alternativt
statliga ordningsvakter med ökade befogenheter (se punkt 2.2.3 i Medborgerlig
Samlings rättspolitiska program). Ett sätt att genomföra det skulle kunna vara att
som i USA låta kommuner betala en summa avsedd för lön till den aktuella
myndigheten. Poliser eller statliga ordningsvakter skulle då ha möjlighet att på
icke ordinarie arbetstid patrullera och tjänstgöra på sådana platser där behov
finns, t ex stökiga kommuncentra.

I avvaktan på att polistätheten ökar respektive att ovanstående eller liknande förslag
genomförs utgör fler väktare/ordningsvakter kommunens enda alternativ. Till detta
kommer ökad kameraövervakning samt fortsatt stöd till nattvandrare, som ”Polarna”
med flera.
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