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Sorundanet – Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

2008-01-01—2008-12-31 

År 2008 har varit ett spännande och mycket aktivt år och Sorundanet har verkligen gjort 
avtryck på den politiska arenan i Nynäshamns kommun. Det är mycket intressant att se att 
även om partiet bara har ett mandat i kommunfullmäktige, har vi ändå haft goda möjligheter 
att påverka de politiska besluten i kommunen. Ett exempel på sådan väsentlig påverkan är att 
det förslag till ny namnsättning av valdistrikten, som valnämnden hade föreslagit, gick på 
enhällig återremiss med fullständig majoritet i kommunfullmäktige sedan Sorundanet hade 
arbetat för att föra fram att namn på valdistrikt som Grödby, Stora Vika och Sorunda var 
mycket olämpliga. Sorundanet och Hembygdsföreningen kom i stället med förslag om Norra, 
Mellersta och Södra Sorunda, med den viktiga poängen att Sorunda är så stort att det täcker in 
tre valdistrikt. Beslut om namnen Sorunda S, Mellersta Sorunda och Sorunda N antogs sedan 
enhälligt i kommunfullmäktige i november. Vi har också deltagit mycket aktivt i den politiska 
debatten om bl.a. återinrättandet av en vårdcentral i Sorunda, hamnen i Norvik, 
trafikproblemen på väg 225 och miljöfrågor. Sorundanet har också förekommit flitigt i 
Nynäshamnsposten, både med egna artiklar och med artiklar skrivna av journalister från NP 
som har uppmärksammat vårt politiska arbete.  

Följande av våra motioner har behandlats i kommunfullmäktige under året: 

+ Motion avseende skyltning vid kommunens infartsvägar etc.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-03-05 fick kommunstyrelsen i uppdrag 
ansöka om skyltning av kommunens namn vid kommungränsen längs väg 549 och 542 
samt att initiera en diskussion med Vägverket i syfte att finna en lösning på frågan om 
skyltning i Sorunda.  

Tyvärr har vi ännu inte sett något resultat av detta beslut i kommunfullmäktige och 
Sorundanet avser att inkomma med interpellation i ärendet i början av 2009.  

+ Motion angående inrättandet av konsumentvägledare.  

Socialnämnden ansåg att det fanns behov av konsumentvägledning med 20 % av 
heltidstjänst. Tjänsten har varit vakant sedan april 2007 och olika alternativ med t.ex. 
samarbete med andra kommuner har utretts av Socialnämnden. Beslut har sedan fattats 
om tillsättning av tjänsten som konsumentvägledare om 20 %. Tjänsten tillsattes i 
februari 2008. Förutom Sorundanet, yrkade också miljöpartiet bifall till motionen om 
konsumentvägledare på 100 %. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle 
anses som besvarad. 

+ Motion angående avsättning av medel i budget för medborgarförslag. 

Motionen har varit på remiss i kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ungdomsfullmäktige, va-
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förvaltningen samt i socialnämnden. Vid beslut i kommunfullmäktige 2008-11-05 
avslogs motionen.  

+ Motion angående iordningsställande av gång- och cykelväg vid Hamnviken-
Lövhagen. 

Ärendet har varit på remiss i miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2008-03-05 om att anse motionen besvarad med 
hänvisning till att Hamnviksvägen på sikt ska byggas ut och att ombyggnaden ska 
genomföras när medel finns.  

Följande av våra interpellationer har behandlats i kommunfullmäktige under året: 

+ Interpellation angående miljöutmaning till partier i kommunfullmäktige. 

Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun fick en 
utmaning av kommunledningen, daterad 2007-09-12. I skrivelsen står följande: ”Med 
fokus på klimatfrågan ombads samtliga partier komma med förslag och önskemål om 
hur vi kan använda ny teknik för att förbättra vår miljö. Tanken är att en Miljö- och 
klimatgrupp skall tillsättas av kommunstyrelsen under hösten och att de förslag och 
önskemål som inkom blir ett första arbetsmaterial som gruppen skall börja arbeta 
med.” 

Sorundanet har antagit och svarat skriftligt på denna utmaning. Vi har genomfört ett 
mycket gediget och ambitiöst arbete med att sammanställa förslag beträffande hur vi 
kan använda ny teknik samt verka för att förbättra och rädda vår miljö. Sorundanet 
fick inget skriftligt svar utan i stället fick vi läsa i lokaltidningen Nynäshamnsposten, 
att de förslag som har inkommit ska diskuteras i kommunstyrelsen, där vi inte får delta 
i diskussionerna. Även om vår interpellation besvarades, kan man inte säga att vi fick 
ett konkret svar. Det fullständiga svaret finns att läsa på Sorundanets hemsida: 
www.sorunda.net.  

+ Interpellation angående skolmaten. 

Av svaret framgår att det mycket riktigt har framkommit kritik från Sunnerbyskolan 
och kritiken har följts upp med kostchefen. Köket har vidtagit åtgärder och eleverna är 
nu mer nöjda. Kostenheten ska särskilt arbete med miljön i skolrestaurangerna och 
med att kvalitetssäkra köken under 2009.  

Sorundanet har skrivit och lämnat in följande fem motioner under 2008: 

+ Motion om etiska regler i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och i 
nämnderna.  

Sorundanet har upplevt att demokratin kommer i farozonen, när ledamöter uppför sig 
illa. Det har varit flera exempel på detta bl.a. på decembermötet 2007 när 
försäljningen av det s.k. sjukhuset, fastighet Norman 28 skulle ske.  
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+ Motion om att kommunen ska inrätta en samåkningsservice där personer som 
bor eller arbetar nära varandra kan få kontakt via kommunens hemsida och 
sedan samåka.  

 
+ Motion om att alla dokument till kommunfullmäktige bör finnas i digitalt format 

på kommunens hemsida.  
Idag är det bara kallelse och dagordning samt protokoll som finns digitalt.  

+ Motion om att inrätta ett Skönhetsråd i kommunen med Stockholms skönhetsråd 
som bra förebild.  

 
+ Motion om att alla partier i kommunfullmäktige bör inbjudas att delta i 

budgetarbetet, om det ska ske på demokratisk grund.  
 

För närvarande är det bara de partier som har mandat i kommunstyrelsen som får 
information om planeringsförutsättningar, information från nämnderna m.m. Eftersom 
alla partier i kommunfullmäktige har rätt att lägga fram ett budgetförslag, bör de också 
ha rätt att ta del av informationen som behövs som grund för budgetförslaget.  
 

Sorundanet har också i år presenterat ett budgetförslag för Mål och Budget 2009 samt deltagit 
i den tv- inspelning där partiets budget presenteras. Mer information om våra interpellationer, 
motioner och vår budget finns på hemsidan: www.sorunda.net.  

Under året har Sorundanet med en representant också varit inbjuden till och deltagit i möten 
tillsammans med representanter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
oppositionen i kommunfullmäktige. Under dessa möten har vi fått möjlighet att bli 
informerade om nya byggprojekt som planeras inom kommunen.  

Vi har äntligen fått kontakt med SL och redovisat resultatet av vår resvaneundersökning för 
Mikael Eriksson, som är ansvarig för hela SL:s trafik på den södra sidan av Stockholm. 
Resvaneundersökningen, som vi genomförde 2007 bland 1.500 kommuninvånare, genom att 
enkäterna dels delades ut i brevlådorna, dels skedde utdelning utanför Coop i centrala 
Nynäshamn och utanför Ica i Ösmo. Med enkäten följde ett portofritt svarskuvert och en 
reflex, som tack för hjälpen, vilket verkligen uppskattades av många. Det var ett fantastiskt 
gensvar och det var verkligen imponerande att ta del av alla kollektivresenärers och andras 
engagerade synpunkter. Mer än 340 enkätsvar fick vi in. Intresset från SL var stort och Lena 
Dafgård och Per Ranch träffade Mikael Eriksson från SL under cirka två timmar och 
diskuterade kollektivtrafiken i, till och från Nynäshamns kommun. Vi räknar också med att 
behålla kontakten med SL och återkomma när det finns anledning till förnyat samarbete.  

Rolf Åberg från Sorundanet deltog i Demokratidagen den 16 januari. Demokratidagen 
anordnas av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.  

Den 13 april var Lena Dafgård och Björn Tapper som representanter för Sorundanet på 
lokalpartiträff i Vingåker hos Martin Larsson. Förutom intressanta diskussioner om 
gemensamma intressen, bestämde vi att ha en gemensam utbildningsdag tillsammans. Datum 
för denna dag fastställdes till den 18 oktober, men har sedan fått flyttas fram till i slutet av 
januari 2009.  
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Elisabeth Öbrink, ansvarig för kommunens ensamkommande flyktingbarn har vid ett 
styrelsemöte 2008-02-04 informerat om kommunens verksamhet kring dessa barn. Även 
Barnverket har träffat styrelsen och informerat om sin verksamhet. 

Representanter för Sorundanet har också deltagit i ett flertal möten om byggplaner, 
miljödomstolens möte om LNG-terminalen, båtfolkets presskonferens om Norvik etc. Partiet 
deltog i också Skärgårdsdagarna i augusti i Nynäshamn med tipstävling och många fina 
priser.  

Sorundanet hyr ett litet rum i Västerby bygdegård, som fungerar som partilokal. Arbete med 
att göra en ny hemsida med ny logotype etc. har påbörjats och den nya hemsidan kommer att 
lanseras i början av 2009. Sorundanet har också prenumererat på kommunens förtroendeprofil 
och länk till denna finns på Sorundanets hemsida.  

Under året har stadgarna setts över och omarbetats p.g.a. otydligheter och att vissa delar i 
stadgarna har visat sig vara svåra att tillämpa. De nya stadgarna antogs vid årsmötet 2008-03-
31 samt vid ett extra insatt medlemsmöte 2008-06-05.  

Under året har två medlemsmöten hållits (årsmötet och extra medlemsmöte p.g.a. 
stadgeändring). Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Styrelsen har också infört 
nya rutiner, så att alla nämndernas protokoll bevakas av en styrelsemedlem och redovisas vid 
styrelsemötena. Detta är ett sätt att kompensera för att vi inte har några mandat i dessa 
nämnder och för att styrelsen ändå ska bli informerad tidigare än i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträden om de frågor som är aktuella i kommunen. Det är lättare 
att förbereda ärendena grundligare, om man får lite mer tid på sig. 

Styrelsen har under 2008 bestått av följande ledamöter som har haft följande funktioner: 

- Lena Dafgård - partiledare 
- Irene Åström - ordförande 
- Rolf Åberg - vice ordförande 
- Per Ranch - sekreterare 
- Irene Ångström – kassör 
- Sonja Perneby – vice sekreterare 
- Karin Ekholm – suppleant 
- Kjell Åström - suppleant 

För Sorundanet 

 
…………………………. …………………………… ………………………….. 
Lena Dafgård Irene Åström  Rolf Åberg 
 
 
…………………………. ……………………………. ………………………….. 
Sonja Perneby Irene Ångström  Per Ranch 
 
 
……………………………. ……………………………. 
Karin Ekholm Kjell Åström 


