
 

 
Västerby 2014-05-31 

Till kommunalrådet Daniel Adborn 
tillika ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Interpellation ang. avsaknad av matsal i Sunnerbyskolan 

Bakgrund: 
Sunnerbyskolan, en skola med ca 350 elever, saknar både matsal och aula. Detta är ett problem 
för elever, föräldrar och lärare, vilket också framgår av Skolverkets inspektionsrapport från 2005. 
Det påtalas också som ett problem i Sunnerbyskolans kvalitetsredovisning 2007/2008.  
 
I juni 2009  frågade vi ordförande i kommunstyrelsen,  www.sorundanet.se/2009-02-09.html , 
bl.a.: 
1. Varför har byggnationen inte påbörjats trots att den har beslutats som Prio 1 av 

kommunfullmäktige i Mål och budget 2009 (s. 32).  
2. När ska eleverna i Sunnerbyskolan kunna äta skollunch i sin egen matsal? 
 
I oktober 2009  besvarades frågorna,  www.sorundanet.se/2009-10-12.htm l , bl.a.: 
1. Sunnerby matsal har högsta prioritet i Mål och budget 2009 och ska byggas och planeringen 

pågår för fullt. Barn-  och utbildningsförvaltningen kommer att diskutera möjliga lösningar 
med personal och elever inom kort.  

2. Så fort som möjligt. 
 
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 
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 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: 
1. Varför har byggnationen inte påbörjats trots att den har beslutats av kommunfullmäktige? 
2. När ska eleverna i Sunnerbyskolan kunna äta skollunch i sin egen matsal? 
3. Vilka rutiner och kvalitetssystem används inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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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