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Motion till kommunstyrelsen ordförande Mats Gerdau

Grunden för demokratin är att medborgarna ska kunna lita på och ha
förtroende för sin kommun
På senare tid har Nackalistan som oppositionsparti haft grund för att fundera över vilka styrprinciper som
finns i kommunens handlande. Det senaste och mest uppmärksammade exemplet är den dopade
enkätundersökningen om kommunernas miljöarbete som kritiserades hårt både av anordnaren, av
miljöorganisationer och Nackalistan. Det är ett nödvändigt renhållningsarbete som förhoppningsvis skickar
en signal till tjänstepersoner som ställs inför tvivelaktiga val vid enkätifyllande och till de politiker som hetsar
om att en bra placering ska uppnås till vilket pris som helst.
Senare och andra exempel i tiden är nu att det verkar pågå ett arbete med att istället för att bygga en
idrottshall till i Fisksätra så att man har två hallar ska man istället bara bygga om den befintliga. Tvärt emot
ett tydligt fullmäktigebeslut som tidigare är fattat. Ett liknande fall är att det nu planeras för att omlokalisera
ishallar från Järlahöjden till norr om Ektorps centrum med flera stora negativa konsekvenser. Båda dessa
exempel på ändringar finns inte med i den nyligen genomförda kapacitetsutredningen för idrott utan kom till
Nackalistans kännedom genom allmänheten.
Öppenhet, är tyvärr inget varumärke för Nacka i nuläget. Som oppositionsparti respekterar vi att vi tycker
olika i vissa frågor men inte att man mörkar fakta, förvränger eller ljuger, inte följer fattade beslut och att man
inte får information på någotsånär lika villkor. Nackalistan vill därför föreslå kommunfullmäktige

•

Att vid ifyllande av samtliga enkäter och faktaöversyner i några slags tävlingssammanhang,
minst två personer ska finnas med, varav en är kritisk granskare till sanningshalt och fakta

•

Att samtliga partier får tidig och faktagranskad information om alla planer för att kunna fullgöra
sitt demokratiska oppositionsarbete på ett faktagranskat, sanningshaltigt och kompetent sätt

•

Att öppenhet, sanning, granskade fakta, god etik och moral ska prägla Nackas styrning så att
medborgare och opposition får drägliga villkor och tillit till styrning och att medborgarnas
förtroende för demokratin och öppenheten ökar i Nacka
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