Till kommunalrådet Anna Ljungdell
tillika ordförande i kommunstyrelsen
Västerby 2016-05-01

Interpellation angående landsbygdens utveckling och avveckling
Bakgrund
Den 20 april fick alla föräldrar i Sorunda, som har barn som ska börja i Förskoleklass till hösten, ett
brev om att deras barn ska flyttas till Kyrkskolan. Detta blev en chock för många föräldrar, som nu
inte förstår hur de ska få sitt dagliga liv att gå ihop, när barnen plötsligt ska få mycket längre resväg
och de själva ska åka långt för att hämta och lämna barn, dessutom i många fall åt motsatt håll i
förhållande till deras arbetsplats. Det ryktas nu också om nedläggning av Fagerviks skola och Vika
skola, samt att det bara ska bli två högstadieskolor i kommunen och ingen av dem ska ligga i
Sorunda.
Samtidigt som man tydligen planerar för avveckling av skolorna, byggs och planeras det för många
nya bostäder i Sorunda nu, även om en del av dessa planer saknas på kommunens hemsida. Till
exempel har man precis byggt eller håller på att bygga totalt drygt femtio fristående villor i Grödby,
ett tjugotal villor planeras i anslutning till Fagervik skola, ca fyrtio friliggande villor och parhus
planeras i Norr Enby, ett tjugotal bostäder ska byggas i Hoxla, ca trettio villor ska byggas i Gudby
och det finns planer på ca etthundra bostäder i Sunnerby. Det är också rimligt att anta att nu när
Fagervik får kommunalt vatten och avlopp, kommer fler att flytta dit permanent.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till kommunalrådet Anna
Ljungdell tillika ordförande i kommunstyrelsen:
1

1. På hemsidan ”Kommunledning Nynäshamn” står det: ”Landsbygdens utveckling ska ges
särskilt fokus för att alla som bor i Nynäshamns 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?
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”?
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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?
b. Hur ska ett landsbygdsprogram kunna medverka till utveckling av landsbygden när
landsbygden avvecklas p.g.a. det inte finns skolor där?
c. Vilka barnfamiljer vill flytta till en storstadsnära landsbygd, som saknar skolor?
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?

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?

4. Idag 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?

5. Nynäshamn ska vara en eko-kommun. Idag 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?
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