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Sorundanets handlingsprogram inför valet till kommunfullmäktige 2010
Demokrati
• Demokratin ska stärkas i kommunen. Detta kan t.ex. ske genom oredigerade webb-tvsändningar från kommunfullmäktige, att alla handlingar till och efter kommunfullmäktige finns
tillgängliga digitalt, öppna nämndmöten etc.
• Kommundelskontor/medborgarkontor i olika kommundelar med bemanning vissa dagar per
vecka. Detta ska åtminstone finnas i Sorunda och Ösmo.
• Finansiering: återgång till ett kommunalråd från nuvarande två kommunalråd. Idag är
kommunens politiker och tjänstemän stationerade i Nynäshamns tätort. Det innebär att det kan
bli upp till 1 timmes resväg (enkel resa) med buss för dem som bor långt ifrån tätorten
Nynäshamn. Finansiering av kommundelskontor/medborgarkontor ska ske genom att reducera
antalet kommunalråd till ett kommunalråd. I valet 2006, blev det plötsligt två kommunalråd på
heltid, trots att Nynäshamn är en relativt liten kommun, eftersom folkpartiet erbjöds en
kommunalrådstjänst på heltid för sina två mandat, med motprestation att de stödde socialdemokraterna. Detta kommunalråd får 100 % av en riksdagsmans lön och om man sparar in
denna tjänst, finns det gott om utrymme att i stället erbjuda demokrati och service på nära håll.
• Minst 1 promille av kommunens budget ska avsättas till utredning och genomförande av
medborgarförslag.
Barnomsorg, skola och fritidsverksamhet
• Alla barn och ungdomar i Nynäshamns kommun som behöver extra stöd i skolan, ska få det
direkt. Barnen och ungdomarna är det viktigaste vi har och det är en mycket dålig hushållning
med ekonomiska resurser att vänta med att sätta in extra stödresurser tills eleven har förlorat
flera år av sin skoltid. Att sätta in resurser direkt när någon elev behöver det, från förskolan och
uppåt, kostar pengar i ett inledningsskede, men kommunen kommer att spara pengar i det långa
loppet, när alla kommunens elever är behöriga till gymnasiet och ingen hamnar utanför
utbildning eller arbete.
• Nynäshamns kommun ska sträva efter att alla lärare i förskolan, på fritids, i skolan, på
gymnasieskolan samt på komvux ska ha lärarbehörighet. Andelen behöriga lärare ska öka varje
år tills samtliga lärare är behöriga.
• Lärartätheten ska öka varje år i förskolan, i skolan, på fritids samt på gymnasiet.
• Andelen elever som är behöriga till gymnasiets nationella program ska öka varje år tills samtliga
elever är behöriga.
• Matsal i Sunnerbyskolan, där alla eleverna i skolan ska få plats att äta samtidigt. Detta är en
lösning på flera problem. Dels kan skolan då få en samlingslokal för alla skolans elever samtidigt,
vilket upplevs som en stor brist idag, dels kan Sunnerbo äldreboende disponera sina lokaler efter
sitt behov och slipper anpassa sig efter att eleverna från Sunnebyskolan använder deras matsal
för att äta lunch.

Sorundanet är den nytänkande lokalpolitiska kraften i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006,
har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Sorundanet vill varsamt ta tillvara hela kommunens unika möjligheter
till en positiv utveckling av både landsbygd och stad. Besök www.sorunda.net för mer info om oss!

Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net

Kommunikationer
• Förbättring av kollektivtrafiken, såväl i tätort som på landsbygden.
• Kommunen bör verka för att snabb-bussar trafikerar motorvägen och hållplatser och
"infartsparkeringar" anläggs vid trafikplatserna Ösmo, Segersäng och Söderby.
Vård och omsorg
• Alla kommuninvånare ska få möjlighet att lista sig hos en läkare i Nynäshamn.
Kommunledningen lovade att Sorunda skulle få tillbaka sin vårdcentral i till hösten 2009. Det
har inte hänt ens våren 2010 och nu är det nya löftet hösten 2010, men ingen vet om det
kommer att genomföras då heller. Sorundanet ska verka för att det ska finnas en vårdcentral i
Sorunda med flera läkare och distriktssköterskor och barnavårdscentral. Mottagningen ska öppet
varje vardag och det ska finnas jourmottagning minst en gång/vecka.
• Sunnerbo äldreboende ska få disponera sina lokaler själva och de ska inte längre behöva låna ut
matsalen till Sunnerboskolan.
• De äldre, som så önskar, ska få bo tillsammans.
• Var och en ska själva få välja hur man vill bo och vilken vårdgivare man vill ha, när man blir
gammal.
Byggnationer
• All exploatering och nybyggnation i Nynäshamns kommun ska präglas av varsamhet och
långsiktig planering.
• För att få en långsiktig planering ur ett helhetsperspektiv i kommunen, måste en
naturinventering och bergtäktsplan tas fram.
• Ett Skönhetsråd ska inrättas med rådgivande funktion. Skönhetsrådet ska bestå av en
expertgrupp med speciella kunskaper, men som arbetar med samma ersättningar som övriga
förtroendemän. Det innebär att det är ett betydligt billigare sätt för kommunen att få
kvalificerad belysning av olika projekt än att anlita kostsamma konsulter. Ett Skönhetsråd bör ha
sakkunskap inom följande områden:
o
o
o
o

kulturfrågor
naturfrågor
arkitektfrågor
stadsbyggnadsfrågor

Syftet är att Skönhetsrådet är ett rådgivande organ och remissinstans och med Skönhetsrådets
bredare kompetens kan kommunen få hjälp att undvika att fatta olämpliga beslut. Det är viktigt
att Skönhetsrådet är fristående, inte tillsätts politiskt och att ledamöterna i Skönhetsrådet inte
är samma personer som handlägger de ärenden, som ska behandlas i Skönhetsrådet. Detta
eftersom det är olämpligt att granska samma ärenden som man själv behandlar.
• Strandvägen i Nynäshamn ska inte bebyggas ytterligare.
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• I de bostadsområden där det byggs många nya bostäder, t.ex. i Segersäng, ska det också
planeras i god tid för tillgång till dagis, skola, fritids samt lokaler för fritidsaktiviteter, som t.ex.
sporthall.
• Segersängsvägen ska breddas och anpassas bättre till dagens trafiksituation. 30 km/timmen ska
införas genom Segersängs by.
• Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska vidtas på väg 225.
Miljö
• Byggnation av gång- och cykelbanor även på landsbygden. Detta för att barn, ungdomar och
vuxna:
o ska få större frihet att röra sig utan att vara beroende av bil eller kollektivtrafik som har gles
tidtabell
o ska kunna transportera sig utan negativa effekter på miljön
o ska röra på sig mer, för bättre folkhälsa.
• 1:a prioritet är byggnation av gång- och cykelbana utmed väg 225 mellan Ösmo (som anknyter
till regionstråk Nynäshamn vid väg 73) och Spångbro.
• 2:a prioritet är byggnation av gång- och cykelbana mellan Grödby och Sunnerby.
• 3:e prioritet är byggnation av gång- och cykelbana utmed väg 225 mellan Spångbro och
kommungränsen.
• Norviks hamn ska inte byggas.

Materialet i dess helhet finns tillgängligt på Sorundanets hemsida www.sorunda.net. Kontakta gärna Lena
Dafgård, epost lena.dafgard@sorunda.net, tel 0708-92 17 50 för mer information.
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