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Svar på interpellation om landsbygdens utveckling och 
avveckling  
 

Lena Dafgård, (Sorundanet Nynäshamns kommunparti), har ställt fem frågor till 

mig om landsbygdens utveckling och avveckling. Jag avser att försöka svara på 

frågorna i tur och ordning. 

 

1 På hemsidan ”Kommunledning Nynäshamn” står det: 
”Landsbygdens utveckling ska ges särskilt fokus för att alla som bor 
i Nynäshamn kommun ska ha jämlika förutsättningar att leva ett gott 
liv.” 

a) Kan Du förklara vad Ni menar med detta och ge några konkreta exempel 

på hur detta ska tillämpas på den storstadsnära landsbygden i vår 

kommun? 

 

Svar: Utvecklingen av landsbygden har fått ett särskilt fokus genom det 

landsbygdsutskott som inrättats under kommunstyrelsen. Jag vill inte här 

och nu föregripa landsbygdsutskottets arbete, men landsbygdsutskottet har 

själva gett exempel på utvecklingsområden t.ex. infrastruktur, 

kollektivtrafik, samhällsservice, bredbandsutbyggnad, attraktiva bostäder, 

och möjlighet att driva företag på landsbygden.   

 

Just nu genomförs workshops/framtidsverkstäder 2.0 – i samarbete med 

studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) - i alla kommundelar. 

Detta för att ta fram ett utvecklingsprogram för landsbygden tillsammans 

med boende, näringsidkare och övriga civilsamhället. 

 

b) Om alla elever i förskoleklass i Sorunda ska flyttas till Kyrkskolan, vilket 

innebär att många föräldrar måste åka mellan 1 och 2 mil extra per dag, 

ger det ”jämlika förutsättningar att leva ett gott liv”? 

 

Svar: Vi beklagar detta, men alla har också rätt till en trygg och bra 

skolgång. För att säkerställa just detta kommer alla blivande 

förskoleklasselever, utom de som redan har erbjudits plats i Vika, börja 

förskoleklass på Kyrkskolan i år.  
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2 Den politiska ledningen (S+L+MP) tillsatte efter valet ett 
Landsbygdsutskott vars uppgift är att ta fram ett landsbygdsprogram 
till våren 2018. Landsbygdsutskottet har 4,8 miljoner i budget. 

 

 

a) Vad har egentligen den politiska ledningen för strategi när det gäller att 

utveckla den storstadsnära landsbygden i vår kommun, om det inte längre 

ska finnas skolor i närområdet? 

 

Svar: Det finns inga planer på att avveckla skolorna i Sorunda. 

 

b) Hur ska ett landsbygdsprogram kunna medverka till utveckling av 

landsbygden när landsbygden avvecklas på grund av att det inte finns 

skolor där? 

 

Svar: Se svar ovan. 

 

c) Vilka barnfamiljer vill flytta till en storstadsnära landsbygd, som saknar 

skolor? 

 

Svar: Se svar ovan. 

 

 

3 Den politiska ledningen visar på många sätt hur angelägen man är 
att öka antalet invånare till vår kommun. 
  

a) Varför gäller inte detta Sorunda? 

 

Svar: Kommunen har pekat ut flera områden för fler bostäder i 

Översiktsplanen, bland annat i Stora Vika, Spångbro, Sunnerby och 

Grödby. Kommunen har nyligen lämnat positivt planbesked till ett antal 

nya bostadsplaner i Sorunda och dessa omfattar ca 250 nya bostäder, så att 

kommunen skulle vara emot fler bostäder i Sorunda stämmer helt enkelt 

inte. 

 

b) Kan Du ge något exempel från andra kommuner där landsbygden 

utvecklas positivt och fler flyttar in, om man centraliserar skolorna och ger 

eleverna längre restid, särskilt de yngre eleverna, t.ex. i förskoleklass? 

 

Svar: Nej, men det finns som sagt heller inga planer på sådan avveckling. 

Treklöven – S, L och MP – arbetar för att utveckla landsbygden. Det gäller 

även skolorna på landsbygden, men det betyder inte att vi är beredda att 

tumma på skolornas kvalité.  
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4 I dag finns det fritt skolval och många föräldrar har redan valt att 
låta sina barn gå i skolan utanför kommunen av olika skäl. 
 

a) Varför ska föräldrarna på landsbygden låta barnen få längre restid inom 

kommunen, när föräldrarna i stället kan skjutsa dem till skolor utanför 

kommunen, som ligger på väg till arbetet? 

 

Svar: Det fria skolvalet gör att det råder tuff konkurrens om elever mellan 

skolorna i dag. Det gäller för alla skolor att kunna möta framtidens krav 

för att vara attraktiva.  

 

 

5 Nynäshamn ska vara en eko-kommun. I dag kan många gå till 
skolan, eftersom den ligger nära. Om skolorna centraliseras tvingas 
många föräldrar att ta bilen fram och tillbaka för att skjutsa barnen, 
eftersom gång- och cykelbanor nästan helt saknas på landsbygden 
och kollektivtrafiken är gles. Bara när det gäller eleverna i 
förskoleklass, är det fråga om 60 barn, som behöver skjutsas fram 
och tillbaka, 1-2 mil extra per dag. 
 

a) Hur ska detta bidra till en bättre miljö i kommunen? 

 

Svar: Än en gång, kommunen planerar inte att avveckla någon skola. Men 

kommunen kan heller inte tvinga föräldrar att välja närmaste skola av hänsyn 

till miljön. Vi arbetar aktivt för att alla kommunens skolor skall vara 

attraktiva. Vi arbetar även för att förbättra kollektivtrafiken som hela tiden 

tycks vara föremål för besparingar i Stockholms läns landsting.  

 

 

 
 

Anna Ljungdell (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 


