Västerby 2014-06-01
Till kommunalrådet Anna Ljungdell
tillika kommunstyrelsens ordförande

Interpellation ang. välkomstskyltar vid kommungränsen
Bakgrund:
I januari 2007 föreslog vi i en motion att det skulle finnas skyltar med kommunens namn vid
de infartsvägar som saknade skyltar; www.sorundanet.se/2007-01-xx.html. Detta förslag
behandlades i kommunfullmäktige 2008-03-05. Beslutet blev följande: ”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
syfte att finna en lösning på frågan om skyltning av Sorunda.” (Sammanträdesprotokoll
2008-03-05, Kf § 39, s. 29).
I februari 2009 saknades skyltarna fortfarande. Vi frågade i en interpellation varför de
saknades och när de beräknades sättas upp; www.sorundanet.se/2009-02-09.html.
I juni 2014 saknas fortfarande en skylt när man kommer väg 549 från Bröta i Botkyrka
kommun och åker mot Västerby i Nynäshamns kommun. Skyltningen i motsatt riktning är dock
föredömligt genomförd av Botkyrka kommun, där även kommundelen Grödinge skyltas.
Vi anser att det ur ett demokratiskt perspektiv är oacceptabelt att beslut som Nynäshamns
kommuns högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, har fattat, ännu inte är genomfört efter
mer än fem år. Att kommunfullmäktiges beslut inte genomförs leder till politikerförakt. Det finns
ett stort demokratiskt värde att ha fungerande rutiner och kvalitetssystem som säkerställer att
kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till
ordförande i kommunstyrelsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Har kommunstyrelsen ansökt om skyltning vid ovan angivna kommungräns?
Om så är fallet, när skedde det och vad blev resultatet?
Om inte ansökan skett, vad beror det på och när kommer ansökan att lämnas in?
När beräknas en skylt vara på plats vid ovan angivna kommungräns?
Vad är resultatet av diskussionen med Vägverket, numera Trafikverket, betr. lösning på
frågan om skyltning av Sorunda?
6. Vilka rutiner och kvalitetssystem används inom kommunstyrelsen för att säkerställa att
beslut fattade av kommunfullmäktige genomförs?
För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Fullmäktigeledamot
Vi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med
kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.
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