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Interpellation till kommunstyrelseordförande Mats Gerdau  

Är Nackas nämndmöten till för politiker?  

Nyligen har partierna utsett ledamöter till nämnder och övriga poster under ofta stort arbete 
och möda. De som väljs ska passa och kunna anpassa ofta sin ordinarie arbetssituation till 
de datum och tider som kommunen har valt att lägga sina möten.  

För år 2019 verkar det att ha blivit ett riktigt haveri vad gäller anpassning till många 
fritidspolitikers verklighet. Det synes inte ha gjorts några ansträngningar alls att förlägga 
nämndmöten till olika datum istället för till samma tider och datum. Man kunde ju tro att 
tänket i detta fall ska vara utifrån och in och inte tvärtom men så är inte fallet. För månaderna 
februari finns 2 möten av sammanlagt  14 möten som är på ett enskilt datum och inte är 
dubbelt eller fyrdubbelt. Då är ändå inte datum för torsdagsmöten inräknat i vår översyn. För 
mars ser det bättre ut med 8 av 11 möten som inte är dubblade eller tripplade. April är det 5 
av 11 som inte är dubblerade och så fortsätter det med mer eller mindre antal dubbleringar.  

Det innebär ett stort problem då dels ett parti har lagt ned en stor möda på att hitta rätt 
person till rätt uppdrag och sedan ser att arbetet måste göras om och en annan person får ta 
ett uppdrag som personen inte var tänkt för pga fördubblingar eller mer av mötesdatum. Då 
Nackalistan lyfte frågan på det senaste gruppmötet så fick vi svaret att det inte gick att ändra 
för år 2019. Vid en analys av månaders användbara dagar och tider framkom att det i 
schemat för år 2019 inte används alla de dagar, ca 16-17 vardagar per månad som är 
tillgängliga till möten och att ingen varningssignal fanns för dubbleringar av mötesdatum och 
kanske inte ens direktiv från ledningen kring lämpligheten att förlägga möten till samma 
datum.  

Nackalistan undrar nu  

Kommer superkommunen Nacka att även ta övriga vardagar, t ex måndagar, i bruk för att 
minimera risken för dubblering av mötesdatum? 

Kommer direktiv ges inför år 2020 för att undvika att lägga nämndmöten och torsdagsmöten 
inför fullmäktige på samma datum?  
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