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PRESSMEDDELANDE:
Sorundanet interpellerar om våld och skadegörelse i skolorna i
Nynäshamns kommun
Sorundanet frågar ordförande i barn och utbildningsnämnden i Ny näshamns kommun om
ökande våld och skadegörelse i Sunnerbyskolan. Polisen måste ofta tillkallas och skadegörelsen uppgår till stora belopp. Sorundanet oroar sig för denna utveckling och frågar
vad kommunen gör.
Västerby den 10 mars 2009: Sorundanet, det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun,
meddelar att man interpellerar i Nynäshamns kommunf ullmäktige angående ökande våld och
skadegörelse i den kommunala grundskola n belägen i Sunnerby. Polisen har kallats till skolan i
genomsnitt varannan vecka under 2008 och skadegörelsen uppgår till sexsiffriga belopp.
Sorundanet frågar de ansvariga för barn- och utbildningsnämnden hur man arbetar för att vända
den nuvarande trenden med ökad otrygghet, förstörelse och aggression
”Vi blev kontaktade av oroliga föräldrar efter en allvarlig misshandel. Efter en dispyt tillkallade en
elev förstärkning från en annan skola, vilket ledde till att ett flickgäng från Haninge kom till
Sunnerbyskolan och misshandlade en elev så svårt att hon fick föras till sjukhus med amb ulans.
Gänget jagade också andra elever och tog sig in på bussarna vid skolan i jakt på fler offer. Den
elev som blev slagen och sparkad fick bl.a. en svår hjärnskakning. Vid denna händelse uppmanade
lärarna eleverna att hålla sig inomhus och ytterdörrarna låstes.” säger Sorundanets partiledare
Lena Dafgård.
“Vi kontaktade polisen och det visade sig att Sunnerbyskolan hade haft polisbesök 17 gånger under
2008. Detta innebär att polisen är i skolan varannan vecka om man bortser från lov. En annan
oroande företeelse är s.k. 15 sekunders slagsmål; två elever anstränger sig för att tillfoga varandra
största möjliga skada under 15 sekunder. Detta är givetvis oacceptabelt på en skola som ska
erbjuda en trygg och lugn studiemiljö och dessutom lära eleverna hur en arbetsplats fungerar”
fortsätter Lena Dafgård.
”Vi kontaktade också tjänstemän på kommunen och fick veta att det är mycket skadegörelse,
klotter och sönderslagna fönster, på Sunnerbyskolans egendom. Under 2008 kostade reparationer
p.g.a. skadegörelse ca 188.000 kr utanför skoltid och till detta ska läggas kostnader för skadegörelse under skoltid. Skadegörelsen och våldet på Sunnerbyskolan är oacceptabelt. Vi oroar oss
dessutom över hur det är på andra skolor i Nynäshamns kommun” avslutar Lena Dafgård.
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.

Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill utveckla hela kommunen positivt och tillvarata kommunens unika natur- och
kulturvärden. Vi vill att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och stad. Mer info finns på www.sorunda.net!

