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Motion Kommunfullmäktige
Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad

Efter sex år av en intensiv kampanj för ”Nacka bygger stad” ska utbyggnadstakten
plötsligt halveras. Fördubblingen av befolkningen på västra Sicklaön ska till exempel
spridas ut från 2030 till 2040.
Hur kunde det gå så här? Nackalistan befarar att den fartblinda kulturen är dömd att
göra misstag genom att den ökar stressen och förminskar kritiskt tänkande och
reflektion. Tunnelbaneavtalet togs fram blixtsnabbt inför valet 2014 och godkändes av
alla partier utom Nackalistan som påpekade att det saknades en risk- och
konsekvensanalys för detta gigantiska projekt. Konsekvenserna av brådskan och
intensiteten har blivit allt tydligare. Till exempel försäljningen av stora delar av
kommunens fastigheter vilket förbereddes i all hemlighet innan valet 2014. Nu står
kommunen inför att betala en del av fördyrningen av tunnelbaneutbyggnaden på 9
miljarder. Det är fortfarande oklart hur mycket Nacka ska betala.
Vi befarar att viktiga svar finns i organisationskulturen. Att göra mycket i brådska, att
ha en utpräglad JA-sägar-kultur utan kritiskt tänkande för att visa handlingskraft. En
förklaring till detta beteende kan vara ett grupptänkande där individen förlorar
förmågan till självständighet och analys, och i stället anpassar sig till idéer som
dominerar i ledargruppen. När en samling personer präglas av grupptänkande kan
man lätt tro att just de som ingår där står över både regler och etikkrav som gäller
andra.
Nu finns ett andrum för eftertanke och en kritisk analys av hittillsvarande mål,
styrning och planering. Nackalistan föreslår kommunfullmäktige besluta
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-

att kommunen ska tillsätta en oberoende kommission av samhällsvetare,
ekonomer och planerare och grundligt utvärdera hur ”Nacka bygger stad” kom
till och hur styrning och planering av stadsbyggnadsprocessen har bedrivits
att kommissionen ska starta sitt arbete hösten 2020 med utvärdering och
avslutning våren 2022.
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