
  

    
  

Till   kommunalrådet   Anna   Ljungdell   
tillika   ordförande   i   kommunstyrelsen     

Västerby   2015-11-08   

Interpellation   angående   skyltningen   av   “Sorunda ”   

  
Bakgrund   
I   januari   2007    föreslog   Sorundanet   i   en   motion   att   det   skulle   finnas   skyltar   med   kommunens   namn   vid   de   
infartsvägar   som   saknade   skyltar   samt   att   Sorunda   skulle   skyltas   t.ex.   på   samma   sätt   som   Grödinge   i   
Botkyrka   kommun.     1

  

  
  

Detta   förslag   behandlades   i   kommunfullmäktige   2008-03-05.   Fullmäktige   beslutade   att   bifalla   motionen:   
”Kommunfullmäktige   beslutar   att   ge   kommunstyrelsen   i   uppdrag   att   ansöka   om   skyltning   av   kommunens   
namn   vid   kommungränsen   längs   vägarna   549   och   542    samt   att   initiera   en   diskussion   med   Vägverket    i   2

syfte   att   finna   en   lösning   på   frågan   om   skyltning   av   Sorunda. ”   (bilaga   1,   Sammanträdesprotokoll   
2008-03-05,   Kf   §   39,   s.   29,   min   fetstil).   

  
Efter   ytterligare   två   interpellationer   från   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   (februari   2009   och   juni   2014)   
finns   nu   skyltarna   vid   kommungränserna   sedan   hösten   2014,   men   hur   det   har   blivit   med   den   sista   delen   i   
fullmäktiges   beslut   ” samt   initiera   en   diskussion   med   Vägverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   om   skyltning   
av   Sorunda ”   är   fortfarande   oklart.   I   svaret   på   den   senaste   interpellationen   från   juni   2014,   svarade   
kommunalrådet:   

  

1  Se   www.sorundanet.se/2007-01-xx.html   
2  Vägverket   heter   idag   Trafikverket.   

  
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti,   Västerby,   Pl   4474,   137   94   NORRA   SORUNDA   

Tel   0708-92   17   50,   kontakt@sorundanet.se   
  

   Vi   finns   i   kommunfullmäktige   sedan   2006,   har   en   humanistisk   grundsyn   och   värnar   demokratin.   
Med   en   öppen   och   ödmjuk   dialog   vill   vi   utveckla   hela   vår   kommun   till   den   attraktiva   platsen   

där   alla   vill   växa   upp,   leva   och   bli   gamla.   Läs   mer   om   oss   på   www.sorundanet.se.   



  

”Det   finns   ett   förslag   från   Trafikverket   att   ändra   vägvisningen.   Kortfattat   kan   man   säga   att   ortsnamnen   
Spångbro,   Sunnerby,   Torp   ska   användas.   Och   att   Sorunda   kyrka   kan   få   vägvisning   från   väg   225.”     

  
I   detta   svar   framgår   det   inte   något   om   att   skyltarna   om   Sorunda   ska   tas   bort   eller   täckas   över,   vilket   är   det   
som   nu   har   hänt.   Enligt   ett   besked   från   Trafikverket   2015-03-20,   kommer   Trafikverket   Region   Stockholm   att   
montera   ner   eller   täcka   all   geografisk   vägvisning   till   Sorunda   utmed   väg   73,   väg   225,   väg   257   samt   på   alla   
vägar   med   vägnummer   över   499   inom   Nynäshamns   kommun   och   Haninge   kommun.   I   beskedet   står:   
”Trafikverket   har   hos   Nynäshamns   kommun   förhört   sig   om   hur   kommunen   ställer   sig   till   en   förändring   av   ovan   
nämnda   vägvisningsmål.   Nynäshamns   kommun   har   meddelat   att   de   inget   har   att   erinra   mot   Lantmäteriets   
angivelse   på   hur   geografiska   mål   och   inrättningar   ska   vägvisas   och   sättas   upp,   (se   bilaga   2).   

  
I   debatten   i   fullmäktige   den   10   september   2014,   sade   du   att   frågan   om   skyltar   är   viktig   för   att   det   handlar   om   
tillhörighet.   Ändå   verkar   det   inte   som   om   kommunen   bryr   sig   om   huruvida   det   finns   skyltar   som   visar   
Sorunda   eller   inte.     

  
I   balanslistan   (den   lista   över   beslut   i   fullmäktige   som   är   antingen   genomförda   –   grön   markering   eller   är   under   
arbete   –   gul   markering)   finns   ärendet   med   skyltar   för   Sorunda   med   som   ett   pågående   ärende,   åtminstone   
sedan   2013-10-15   t.o.m.   2014-03-31.   På   balanslistan   2015-04-16   förekommer   ärendet   två   gånger,   dels   
grönmarkerat,   som   om   det   var   genomfört,   dels   gråmarkerat,   något   vi   inte   förstår   innebörden   av.     

  
Mot   bakgrund   av   ovanstående   önskar   jag   ställa   följande   frågor   till   kommunalrådet   Anna   Ljungdell   
tillika   ordförande   i   kommunstyrelsen:   
    

1. Har   kommunen   initierat   en   diskussion   med   Trafikverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   om   skyltning   av   
Sorunda   enligt   beslutet   i   fullmäktige   2008-03-05?   

  
a. Om   svaret   är   ja,   när   skedde   detta   och   vad   blev   resultatet   av   diskussionen   med   Trafikverket?   

  
b. Om   svaret   är   nej,   varför   har   inte   fullmäktiges   beslut   från   2008   följts   och   när   tänker   kommunen   

initiera   en   diskussion   om   skyltning   av   Sorunda   enligt   fullmäktiges   beslut?   
  
  

2. Hur   kan   det   komma   sig   att   kommunen   inte   har   något   att   erinra   när   Trafikverket   vill   ta   bort   alla   skyltar   
med   Sorunda,   vilket   är   tvärt   emot   vad   fullmäktige   beslutade?     

  
a. På   vilken   nivå   och   av   vilka   har   beslut   fattats,   om   att   inte   ha   något   att   erinra   om   Trafikverkets   

förslag?   
  

b. Kände   den   eller   de   personer   till   fullmäktiges   beslut,   när   hen/de   fattade   beslut   om   att   inte   
protestera   mot   Trafikverkets   beslut?   

  
c. Du   säger   ju   själv   i   interpellationsdebatten   den   10   september   2014   att   det   är   viktigt   att   skyltar   

med   Sorunda   finns,   eftersom   det   inte   bara   handlar   om   skyltar   utan   om   tillhörighet.   Trots   detta   har   
kommunen   inget   att   erinra   när   Trafikverket   föreslår   att   skyltarna   med   Sorunda   ska   tas   bort.   Hur   
förklarar   du   detta?   

  
  

3. På   balanslistan   från   2015-04-16   (s.   4)   står   följande   som   klart   (grönmarkerat):   “Uppdra   åt   ks   …   samt   
att   initiera   en   diskussion   med   Vägverket   i   syfte   att   finna   en   lösning   på   fråga   om   skyltning   av   
Sorunda.”   Hur   kan   det   vara   markerat   som   klart,   när   skyltarna   med   Sorunda   har   försvunnit?   (På   
samma   balanslista   från   2015-04-16   (s.8)   återfinns   ärendet   igen   men   är   här   gråmarkerat   vilket   gör   oss   
osäkra   på   ärendets   status.)   
  

  
  

  

  

2015-11-08    Sorundandet   Nynäshamns   kommunparti    Sida   2   av   7   



  

  
4. Frågan   om   skyltning   av   Sorunda   är   en   mycket   viktig   fråga   för   dem   som   bor   i   Sorunda   och   kanske   

även   för   en   del   andra   av   kommunens   invånare.   Man   skulle   kunna   tro   att   kommunen   också   skulle   vara   
intresserad   av   att   marknadsföra   en   kommundel,   som   har   en   så   lång   och   unik   historia   med   så   många   
kulturskatter   och   möjligheter   till   turism.   Sorunda   är   ett   varumärke.   

  
a. Varför   vill   kommunen   ta   bort   skyltarna   med   Sorunda?     

  
b. Att   vara   förtroendevald   innebär   att   man   ska   lyssna   på   vad   kommuninvånarna   tycker.   Varför   bryr   

sig   kommunledningen   inte   om   att   detta   är   en   viktig   fråga   för   många   i   kommunen,   inte   minst   för   
dem   som   bor   i   Sorunda?   

  
  

5. Kommer   kommunledningen   att   verka   för   att   övertyga   Trafikverket   om   att   det   återigen   ska   finnas   
skyltar,   som   markerar   när   man   kommer   in   i   kommundelen   Sorunda?   

  
  
     
  
  

Lena   Dafgård   
Partiledare   och   
fullmäktigeledamot   
Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bilaga   1:   Protokoll   2008-03-05,   kf    §   39,   s.   29   

Bilaga   2:   Besked   från   Trafikverket   2015-03-20   

Bilaga   3:   Utdrag   ur   balanslista   2015-04-16   
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Bilaga   1:   Protokoll   2008-03-05,   kf    §   39,   s.   29   
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Bilaga   2:   Besked   från   Trafikverket   2015-03-20   
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Bilaga   3:   Utdrag   ur   balanslista   2015-04-16   
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