
 

 
Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net 
 
 
 

Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en huma-
nistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur- och 
kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Mer info finns på www.sorunda.net! 

Interpellation 
Till ordförande i kommunstyrelsen 
Ilija Batljan tillika kommunalråd 
 
         Sorunda 9 juni 2009 
 
Interpellation angående byggnation av matsal i Sunnerbyskolan 
 
Bakgrund 
 
Sunnerbyskolan i Sorunda saknar egen matsal. Detta är ett problem för elever, föräldrar och 
lärare, vilket också framgår av Skolverkets inspektionsrapport från 2005. För att kunna äta 
skollunch, måste de 68 eleverna i Förskolan–årskurs 3 äta i klassrummet, vilket är något man inte 
tror förekommer i Sverige år 2009. Övriga 285 elever, från årskurs 4-9, får stressa iväg till 
Sunnerbo äldreboende för att få sin lunch. Dessa elever har totalt 40 minuter på sig för att gå till 
matsalen i äldreboendet, köa för att få mat, äta, gå tillbaka till skolan eller ta sig till 
Sunnerbyhallen för idrottslektion. Det är lätt att förstå att många elever upplever de här 
förhållandena som mycket negativa. Särskilt anmärkningsvärt är det att Sunnerbyskolans 353 
elever utsätts för den här orimliga situationen i en kommun där man säger sig satsa på folkhälsan! 
Av Skolverkets rapport framgår också att alla som intervjuades var eniga om att avståndet till 
matsalen är en av de faktorer som i hög utsträckning styr skolans verksamhet. Avsaknaden av 
egen matsal innebär även att skolan inte har någon lokal, där man kan samla alla samtidigt, vilket 
också påtalats som ett problem i Sunnerbyskolans kvalitetsredovisning 2007/2008.  
 
Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i 
kommunstyrelsen: 

 
1. Varför har Sunnerbyskolan inte någon matsal? Varför har det inte ansetts som viktigt att 

Sunnerbyskolans drygt 350 elever ska få äta lunch i lugn och ro och under bra förhållanden? 
 
2. Varför har byggnationen av matsal i Sunnerbyskolan ännu inte har behandlats, inte ens i 

kommunstyrelsen?  Detta trots att matsalen har beslutats som Prio 1 av kommunfullmäktige i 
Mål och budget 2009 (s. 32).  

 
3. Vad beror det på att byggnation av matsal i Sunnerbyskolan inte fanns med i förslaget till 

beslut om Extra investeringsmedel för Viahallen, aula på gymnasiet och sporthall på 
Kvarnängen, samt konstgräsplan i Sorunda, Kf § 100, trots att matsal i Sunnerbyskolan också 
har Prio 1 i Mål och budget 2009, liksom övriga nämnda ärenden? 

 
4.  När ska eleverna i Sunnerbyskolan kunna äta skollunch i sin egen matsal? 
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