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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

v.g.v

Exempel på vad Sorundanet har arbetat med sedan valet 2006

På www.sorunda.net finns samtliga motioner1 och interpellationer2 och mer information om vad vi 
har gjort.

Demokrati

● Motion ang. att kommunfullmäktiges möten ska sändas via webb-tv (dec. 2006). Motionen 
ansågs besvarad sept. 2007 och webb-tv är genomfört sedan april 2010.

● Interpellation ang. varför webb-tv inte har genomförts (juni 2009).
● Motion ang. avsättning av minst 1 % av budget för utredning och genomförande av 

medborgarförslag3 (okt. 2007). Avslag i kommunfullmäktige, men ingår i Sorundanets 
budgetförslag.

● Motion ang. införande av etiska regler i kommunfullmäktige och nämnder (jan. 2008). 
Motionen ansågs besvarad i april 2009 och regler diskuteras med gruppledarna för de olika 
partierna.

● Motion ang. att samtliga handlingar inför kommunfullmäktige ska finnas tillgängliga i 
digitalt format på kommunens hemsida (nov. 2008). Ej behandlat ännu.

● Motion ang. demokratiska rättigheter att delta i budgetarbetet för samtliga partier i 
Nynäshamns kommunfullmäktige (dec. 2008). Ej behandlat ännu.

● Motion ang. återinrättande av konsumentvägledning (okt. 2007). Genomfört, men endast 
20 % av heltid i stället för 100 % som var Sorundanets förslag.

● Interpellation ang. handläggning av Miljöutmaning (nov. 2007).
● Interpellation ang. hur fullmäktiges beslut om Skönhetsråd har fungerat (nov. 2009).
● Sorundanet tog initiativ i kommunfullmäktige angående att återremittera det nya förslaget 

till valdistriktsindelning för Sorunda. De tre valdistriktens namn Grödby, Stora Vika och 
Sorunda var missvisande, särskilt som Sorunda är en hel kommundel och inte bara ett 
område runt Sorunda kyrka, vilket är en vanlig missuppfattning. Det nya förslaget: Södra 
Sorunda, Mellersta Sorunda och Norra Sorunda antogs enhälligt på följande sammanträde 
i kommunfullmäktige. (okt. 2008). Genomfört.

● Motion ang. inrättande av kommundelskontor för att öka kommuninvånarnas tillgänglighet 
till politiker och tjänstemän (aug. 2010) Ej behandlat ännu.

Barnomsorg, skola och fritidsverksamhet

● Interpellation ang. skolmaten (nov. 2008).
● Interpellation ang. våld och skadegörelse i Sunnerbyskolan (mars 2009).
● Interpellation ang. varför Sunnerbyskolan inte har en egen matsal (juni 2009).

 
Kommunikationer och vägar 

● Sorundanet har arbetat mycket aktivt för ökad trafiksäkerhet på väg 225 samt  
haft möte med Vägverket ang. förslag till förbättringar av trafiksäkerheten 
på väg 225 (mars 2006). 

● Sorundanet har haft möte med SL och diskuterat lokaltrafiken i, till och från kommunen 
(okt. 2008) samt överlämnat en redovisning av resvaneundersökningen som vi 
genomförde 2007.

● Motion ang. ordningsställande av gång- och cykelväg, Hamnviken – Lövhagen i 
Nynäshamn (juli 2007). Avslag mars 2008.

● Motion ang. byggande av gång- och cykelbana utmed väg 225 mellan Ösmo och Spångbro 
(april 2010). Ej behandlat ännu. 



● Motion ang. byggande av gång- och cykelbana utmed väg 542 mellan Grödby och Sunnerby 
(aug. 2010). Ej behandlat ännu.

● Motion ang. införande av en samåkningsservice, antingen i kommunens regi eller i samarbete 
med någon (juni 2008). Ej behandlat ännu.

● Interpellation ang. säkerhet och ökade trafikflöden på Segersängsvägen (feb. 2009).
● Interpellation ang. varför kommunen inte klassar Segersängs by som tättbebyggt område, 

vilket gör att kommunen själv kan sänka hastigheten genom Segersängs by till 30 km/
timmen (feb. 2010).

● Motion ang. införande av ISA-systemet (Intelligent Anpassning av hastigheten) i kommunens 
fordon (aug. 2009). Ej behandlat ännu.

● Motion ang. införande av alkolås i kommunens fordon (sept. 2009). Ej behandlat ännu.
● Interpellation ang. direktbussar till Stockholm även från andra orter än Nynäshamns tätort 

(jan. 2009).
 
Miljö 

● Interpellation ang. utsläpp i Grindsjön (okt. 2007).
● Motion ang. upprättande av återvinningsstation i Norra Sorunda (okt. 2007). Avslag okt. 

2008.
● Vi tackar nej till Stockholms Stads planer på en helautomatiserad containerhamn i Norvik. 

Miljön påverkas negativt, landtransporterna är inte lösta, fakta saknas om positiva effekter 
när det gäller arbetstillfällen och inkomsterna går till Stockholms Stad. 

Vård och omsorg

● Interpellation ang. LSS-verksamheten vid Berga by (dec. 2009).
● Motion ang. översyn och installation av lämplig belysning på äldreboendet Rosengården i 

Nynäshamns tätort (aug. 2010). Ej behandlat ännu.
● Motion ang. installation av infravärme på den inglasade balkongen på äldreboendet 

Rosengård för att balkongen ska kunna användas även vår och höst (aug. 2010) Ej behandlat 
ännu.

● Sorundanet har arbetat mycket aktivt för att få tillbaka vårdcentralen i Sorunda.
 
Samhällsbyggnad

● Motion ang. iordningsställande av badplatsen vid Rangsta brygga (feb. 2007). Genomfört.
● Motion ang. bom vid Grindsjön (april 2007). Genomfört. 
● Motion ang. inrättande av ett skönhetsråd med experter, ej politiker (nov. 2008). Ej 

behandlat ännu. 
● Synpunkter på detaljplaner: Marsta (Stora Vika), Doppingen (Nynäshamn), Fjället, 

(Nynäshamn), Nornan 28 (Nynäshamn), Telegrafen 16 (Nynäshamn) och Gudby (Sorunda).

Övrigt 

● Motion ang. byte av postadress från Västerhaninge till Norra Sorunda (nov. 2006). 
Genomfört.

● Interpellation ang. tidplan och åtgärder för att fastställa och uppdatera belägenhetsadresser i 
kommunen (mars 2007).

● Motion ang. skyltar vid kommungränserna och skyltar om Sorunda (jan. 2007). Bifallet i 
kommunfullmäktige 2008-03-05, men inte genomfört. 

● Interpellation ang. varför skyltar vid kommungränsen och skyltar om Sorunda ej genomförts 
enligt kommunfullmäktiges beslut (feb. 2009). 

● Motion ang. förändring av kommunens grafiska profil (apr. 2009) Ej behandlat ännu.
● Motion ang. införande av gratis guidade bussturer för nyinflyttade kommuninvånare (jan. 

2010). Ej behandlat ännu.
● Sorundanet har arbetat fram och lagt ett eget budgetförslag varje år.

För mer information – www.sorunda.net

Förklaringar
1. Motion är ett förslag till kommunfullmäktige.
2. Interpellation är en fråga som ställs till en förtroendevald med direkt politiskt ansvar för ett 

visst område.
3. Medborgarförslag är ett skriftligt förslag som har med kommunens ansvarsområde att göra 

och kan lämnas av personer folkbokförda i Nynäshamns kommun. 
 


