HELA Sunne
… den långa sjön, den rika slätten och de blåa bergen, bildade ett det

vackraste landskap och göra så än, likaså är folket än idag kraftigt, modigt
och väl begåvat. Nu har det ock gjort stora framsteg både i välmåga och
bildning… (ur Gösta Berlings saga)
!

Sunne de 181 byarnas kommun
Partiet HELA Sunne kom in i kommunfullmäktige 2014.
HELA Sunne fick fem platser i kommunfullmäktige. Vi
sitter i kommunstyrelsen, allmänna utskottet, bildningsutskottet samt i miljö- och bygglovsnämnden.
Partiet har sina rötter i engagemanget mot då styrande
politikers beslut att lägga ner byskolor och mot misskötsel
av kommunens ekonomi. Det fanns också ett missnöje
med politiken i stort. Samma parti hade styrt Sunne under
mycket lång tid, i hela 43 år.
Med namnet HELA Sunne markerar vi, att vi är tvärpolitiska och värnar om alla delar av kommunen, såväl tätort
som landsbygd. Vi driver vår politik genom att söka
majoritet över partigränserna för våra hjärtefrågor.

Vi vill nu ha din röst bl.a. för att kunna arbeta för
– en levande landsbygd
(I Sunne bor 65% av befolkningen utanför tätorten).

!

Vi vill ha din röst för att kunna arbeta för
– att säkra Sunne som en god utbildningsort

(Vi ser lärare och elever såsom en resurs för Sunne)

– att ha förskolor och skolor, där barnen bor

(En förskola och en skola i byn är en fråga om jämlikhet.
Våra barn måste få kosta)

– att kunna öppna nedlagda stationer

(Vi vet, vad en järnväg kostar per meter. Vi måste använda
vår Fryksdalsbana, som är guld värd)

– att utveckla och ta till vara centralortens småstadskaraktär
(Vi vill ha ett bostadsbyggande i tätorten i hälsosamma
och hållbara material)

– att uppmuntra sunnebor i förskingringen att
flytta hem igen

(Med sina erfarenheter kan en hemvändare hjälpa till i
politiken, så att Sunne blir en ännu bättre plats att leva
och bo i)

– att få stopp på slöseriet i kommunen

Vi har erfarenheten
Vi
#
# # har kompetensen
#
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Fortsatt förnyelse Vi gör skillnad
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HELA Sunne
Under HELA Sunnes fyra år i kommunpolitiken har vi gång på gång upplevt svåra
brister beträffande ledning och styrning av
kommunen.
1 Hyreskontrakt har inte sagts upp i tid och förlängts med automatik i flera år till miljonkostnader.
2. Lokaler har hyrts, t.ex. tingshuset, utan behov
och/eller politiska beslut. Årshyran för tingshuset
uppgick till 900 000 kronor som kallhyra.
3. Kostnadsöverskridanden för många miljoner
har drabbat byggprojekt.
4. Kommunal egendom har sålts till underpris.
5. Arbetsbeskrivningar för högre tjänstemän saknas.

Hela Sunne kommer, liksom under den gångna mandatperioden, att under kommande
period ägna mycken tid åt att få ordning på
kommunens lednings- och styrningsfunktioner.

Blåsning 1: Slottet reades ut

HELA Sunnes första motion i kommunalfullmäktige
lades den 26 oktober 2014, d.v.s. veckorna efter det att
partiet valts in i kommunfullmäktige.
I motionen nämndes att det var rimligt, att ”kulturkommunen Sunne”, för att garantera Slottets framtid som
stadsbildens kulturhistoriska ”pärla”, behöll Slottet i
kommunal ägo och tog fram en plan för Slottets framtida
användning och renovering.
Med tanke på närheten till kommunhuset kunde
Slottet i framtiden nyttjas för kommunala verksamheter,
som var inhyrda i polishuset och andra privatägda fastigheter för årliga mångmiljonbelopp.
I motionen krävdes, att det skulle tillsättas en utredning med uppdrag att ta fram ett förslag på hur Slottet
framdeles skulle renoveras och nyttjas i kommunens ägo.
HELA Sunne hänvisade bl.a. till en utredning utförd
2013 av Tengboms arkitektbyrå. Enligt utredningen
skulle Slottet kunna inrymma minst 20 kontorsarbetsplatser.
Det visade sig snart, att en del kommunala topptjänstemän, som var emot förslaget, var inriktade på
att kommunen skulle hyra in sig i det privata nybygge,
som planerades på Nilssontomten längs Storgatan.
Sannolikt som kompensation för att kommunen dragit sig
ur planerna på att stå för grundläggningskostnaderna
hänförliga till bygget på Nilssontomten samt äga det
underjordiska garaget.
Den 25 maj 2015 röstades HELA Sunnes motion ner
i kommunfullmäktige av de borgerliga partierna, S och
V. Mot försäljningen röstade HELA Sunne, Mp och SD.
Slottet såldes för 250 000 kronor.
Den verkliga köpeskillingen borde ha uppgått till
flera miljoner kronor.
!

Blåsning 2: Försäljningen
av campingen och folkparken

HELA Sunne sade 2015 nej till försäljning av Sunne
Turism (campingen, folkparken och närliggande markområden). Försäljning blev likväl aktuell eftersom
S och de borgerliga partierna var för försäljning.
Efter det att anbud inkommit, valde kommunens
styrgrupp att inleda förhandlingar med Grönklittgruppen
(Svenska Campingpärlor AB), Valet bottnade i att Grönklittgruppen i sitt bud presenterade en investeringsplan,
som innebar att man under 2016 respektive 2017 skulle
investera 58,5 miljoner kronor i campingen samt 12
miljoner i Vattenlandet, d.v.s. tillhopa 70,5 miljoner.
HELA Sunnes ståndpunkt var, att det erbjudna
priset om 18,437 miljoner kronor var för lågt, eftersom
det i stor utsträckning baserades på bokförda värden och
ej på marknadsvärden. Därtill påpekades, att Grönklittgruppen motsatte sig förvärv av kommunens parkeringsplatser och simbassäng, den senare bokförd till 3 miljoner. M.a.o. skulle kommunen fortsättningsvis, om budet
antogs, hålla Grönklittgruppen med parkeringsplats, äga
bassängen och stå för dess skötsel, allt under det att
bassängen i stor utsträckning brukades av Vattenlandet.
HELA Sunne ställde sig likväl bakom försäljning
för 18,437 miljoner till Grönklittgruppen. HELA Sunnes
ståndpunkt var, att priset inte var ”hela världen” förutsatt
att Grönklittgruppen genom en vitesklausul förband sig
att genomföra utlovade investeringar enligt plan. I annat
fall skulle vite, svarande mot inom angiven tid icke
genomförd investering, utgå. Grönklittgruppen motsatte
sig vitesklausulen.
Under ärendets hantering upptäckte HELA Sunnes
Björn Gillberg, att Sunne kommun på ett diskutabelt sätt
styrts mot en affär med Grönklittgruppen.
Av kommunen anlitad konsult hade under 2015 i två
utredningar snitslat spåret mot en affär med Grönklittgruppen. Konsulten hade dessutom varit Grönklittgruppens ordförande 2009-2014 och bolagets valberednings
ordförande 2012-2015. Konsulten ägde dessutom aktier i
Grönklittgruppen.
Konsulten lämnade på egen begäran sitt hos kommunen pågående uppdrag den 2 februari 2016, efter det
att Gillberg hade anfört jäv mot henne.
Den 21 mars 2016 röstade kommunfullmäktige ja till
försäljning utan vitesklausul till Grönklittgruppen. Mot
försäljningen röstade Hela Sunne, Miljöpartiet och
Vänstern. Utlovade investeringar på 70,5 miljoner lyser
med sin frånvaro.
Kommunen är blåst. Kommunen håller fortfarande
Grönklittgruppen med gratis parkeringsplats för
besökarna. Dessutom står kommunen för driften av
bassängen, som tar i anspråk ca 800 000 kr per år i driftoch kapitalkostnader. Därutöver går kommunen årligen
miste om intäkter på ca 1,5 miljoner från campingen,
Fryksdalsdansen och likartade aktiviteter. Intäkter, som,
före försäljningen, användes för drift av Turistbyrån.
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HELA Sunne
Blåsning 3: Inge Bråten Memorial

Kritik har riktats mot Sunne kommun för att man inte
stött Inge Bråten Memorial ekonomiskt under 2017 och
2018.
Kommunens beslut har sin grund i att allmänna utskottet 2016 fick signaler om att betydande belopp hade
utbetalats från kommunen till Inge Bråten Memorial.
Det visade sig, att ca 1,17 miljoner kronor hade utbetalats 2015 och 2016 till Inge Bråten Memorial.
Beloppen hade huvudsakligen, utan några politiska
beslut, bokförts på personalvård och friskvård.
Som exempel kan nämnas kostnader 2016 för VIPtält med tillhörande mat och dryck om 65 328 kronor.
Därutöver bl.a. 311 000 kronor till TV12 för direktsändning av loppet samt bärgningsbil för 43 644 kronor.
En extern konsult hade dessutom debiterat kommunen för arbete med att ta in sponsringspengar till loppet.
Till kommunen hade han dock ej levererat in några
sponsringspengar.
HELA Sunne anser, att det är rimligt att Inge Bråten
Memorial framdeles får visst stöd från kommunen. Men
det måste ske helt öppet såsom beträffande alla andra
bidrag.
Affären åskådliggör ytterst väsentliga brister i kommunens lednings- och kontrollsystem. HELA Sunne har
därför lagt en motion med krav, att kommunen ska ta in
en extern expert med uppdrag att granska kommunens
lednings- och styrningsfunktioner, befattningsbeskrivningar och delegeringar samt föreslå förbättringsåtgärder.
Allmänna utskottet har gått HELA Sunne till mötes. En
färdig rapport kommer från konsulten den 31 aug. 2018.

Blåsning 4: Climate Arena

Före HELA Sunnes entré i kommunpolitiken beslöt
kommunen att satsa 2,6 miljoner kronor på Climate
Arena/Fast Track, d.v.s. en biltestanläggning i Gettjärn
kostnadsberäknad till 5,5 miljarder kronor.
Totalt har därutöver ca, 7,2 miljoner kronor satsats
på projektet, i huvudsak av Regionala Utvecklingsfonden
och Region Värmland. Dessutom har Sunne kommun
köpt mark i Gettjärn för projektet för två miljoner. Detta
till ett överpris om ca 1 miljon.
Bakom projektet står ett bolag med ett aktiekapital på
50 000 kronor. Nu är pengarna slut och inget har hänt.

Blåsning 5: Östra skolan

Före HELA Sunnes entré i kommunpolitiken togs också
beslut om utbyggnad av Östra skolan. Kostnaderna beräknades ursprungligen till ca 4,5 miljoner kronor, men slutade
på 19,2 miljoner.
Våren 2015 försökte HELA Sunne få kommunfullmäktige att inte bevilja dåvarande bildningsutskottet ansvarsfrihet för kostnadsöverdraget. Så blev det inte! Kommunfullmäktige nöjde sig med en allmänt riktad kritik.

Blåsning 6: Torvnäs förskola,

Torvnäs förskola, som nyligen invigdes, var kostnadsberäknad till 32 miljoner kronor. Våren 2017 uppdagades
att kostnaden skulle blir 43,6 miljoner.
Vid kommunfullmäktiges möte den 5 mars 2017 motsatte sig HELA Sunne att ytterligare 13,6 miljoner utöver
budget skulle anslås till projektet. HELA Sunne menade
att projektet måste anpassas till kostnadsberäkningen genom
minskning av byggytan. Alla partier, förutom HELA Sunne,
gick med på kostnadsöverskridandet.

Blåsning 7: Konferenser för 5,9 milj.

Förra året spenderade kommunen 5,9 miljoner kronor på
konferenser inklusive resor och hotell för kommunanställda.
Det svarar mot ca 5 000 kronor per anställd. Nu är det inte i
någon större utsträckning fotfolket som sänds på konferenser.
HELA Sunne föreslår i sitt budgetförslag för 2019 att
konferenskostnaderna skall minskas till 2,9 miljoner.

Blåsning 8: Blåsningen som kom av sig

Hösten 2017 försökte Centern driva igenom ett fastighetsköp
för 3 miljoner vid Frykens östra strand. Priset är oskäligt för
en fastighet om 2,3 ha inklusive ett litet hus på 73 kvadrat.
Centern hävdade att marken behövdes för en framtida
norra broförbindelse. Men kommunen äger redan mark vid
aktuellt område, avsatt för en eventuell bro.
Ytterligare mark behövs ej. Sunne kommun bestämmer
dessutom inte brons läge. Det gör Trafikverket samt markoch miljödomstolen i Vänersborg utifrån en s.k. miljökonsekvensbeskrivning (MKB). HELA Sunne motsatte sig markförvärvet. I kommunfullmäktige blev det nej till köpet med
stöd av S och M#

Norra Bron – Sunne kommun kan omöjligen finansiera
! bron. Det handlar om en investering i storleks-

ordningen 300 miljoner kronor. Huvudfinansiär måste bli !staten, d.v.s. Trafikverket. Men då krävs att bron finns
med i Trafikverkets hösten 2017 presenterade förslag till nationell
! plan för transportsystemets prioriteringar 2018-2029.
Där saknas bron.
!
Den saknas dessutom i Region Värmlands länsplan för en regional transportinfrastruktur 2014-2025. Planen
!
antogs hösten 2013 av Region Värmlands styrelse, varvid Sunnes representant Karl-Johan Adolfsson (C) röstade för
!
planen utan bron. Därefter röstade Sunnes dåvarande kommunalråd
Ola Persson (C) för planen utan bro, när region!
! den nationella planen för transportsystemets
fullmäktige antog den. Regeringen antog sedan den 31 maj 2018
!
prioriteringar 2018-2029 och där saknas bron.
Återstår för Sunnes alla partier att gemensamt och med kraft driva brofrågan, där den hör hemma, d.v.s. hos
Trafikverket och regeringen.

HELA Sunne
Byskoledebatten / en levande landsbygd / solidaritet
2010

Nedläggning av byskolan i Södra Borgeby diskuteras. Inför
valet hösten 2010 lovar kommunalrådet Ola Persson (C),
apropå Sunnes övriga byskolor, ”Som situationen är i dag,
kommer de inom överskådlig framtid att finnas kvar”.

2012

Under februari månad håller Sunnes ledande politiker, med
Ola Persson i spetsen, informationsmöten i skolorna i Bäckalund, Klätten och Rottneros. De borgerliga och S är överens
om att avveckla dessa skolor, Föreningen för Byskolornas
Bevarande bildas.
På några dagar samlar man in 3 033 namn med krav på
folkomröstning om byskolornas framtid. Det hade räckt med
1 091 namn för att tvinga kommunfullmäktige pröva frågan
om folkomröstning. C tvekar, men går med på folkomröstning, eftersom S hade svängt i frågan.
Folkomröstningen hålls den 23 september. 3 926 personer röster nej till nedläggning av de tre byskolorna. Ja till
nedläggning röstar 1 385 personer allt under det att 409 personer lägger sin röst på avstår.
Kommunalrådet Ola Person meddelar därefter, att
han respekterar utgången av folkomröstningen. Folkpartiets gruppledare meddelar den 13 november, att man vidhåller att byskolorna skall avvecklas.
Partiet HELA Sunne bildas den 23 december av ”byskoleräddarna”, eftersom det började bli uppenbart att de borgerliga partierna ej givit upp planerna på nedläggning av
byskolorna.

2013

Den 18 juni röstar de borgerliga partierna igenom en budget
för 2014, som innebär att skolorna i Rottneros och Åmberg
läggs ned av besparingsskäl fr.o.m. höstterminen.

2014

HELA Sunne får vid höstens val fem platser i kommunfullmäktige och ingår valteknisk samverkan med S, Mp och V.
Man samlas omkring vissa gemensamma frågor, bl.a. att inga
byskolor skall avvecklas.
S får posten som kommunalråd. S, HS, Mp och V är
överens om att öppna skolan i Rottneros.

2015

S sviker löftet om att öppna skolan i Rottneros.

2016

När bildningsutskottet och sedan kommunstyrelsen våren
2016 skulle anta skolplanen fram till 2019 stoppade S tillsammans med C och M ett förslag från HS, att det i planen
skulle skrivas in ”I kommunen finns ett antal byskolor. De
har även i framtiden en plats i Sunnes skolstruktur”.
!!!!Samverkan mellan S å ena sidan och HS, Mp och V å
andra sidan upphör. S ”slänger in handduken” och C tar
över posten som kommunalråd. Vid skolavslutningen i juni
fick föräldrarna till barnen i Bäckalund höra att alla ordinarie

lärare vid skolan skulle sluta före höstterminens start.
Lärare erbjuds högre lön om de byter skola.
Verksamhetschefer och borgerliga politiker argumenterar för nedläggning av skolan i Bäckalund med
hänvisning till sviktande elevunderlag.
Sedan dess har frågan om avveckling av byskolorna
aktualiserats varje vår när budgeten för kommande år
skall antas. Frågan om avveckling har drivits av tjänstemän och av borgerliga politiker.

2017

När höstterminen startade vid skolan i Bäckalund var
alla ordinarie lärare sjukskrivna. Barn med särskilda
behov hade inte den hjälp de behövde.
En lärare informerade föräldrarna om bristande
resurser vid skolan. Hon anklagades av sin verksamhetschef för illojalitet. Hon avstängdes sedan från
skolan via SMS och är numera omplacerad.
Undervisningen fungerar dåligt. Det är stor oro
bland elever och föräldrar. Rektorer kommer och går.
Extern konsultrapport riktar stark kritik mot hur skolverksamheten bedrivs. Föräldrar börjar flytta sina barn
till andra skolor.
Föräldrar hävdar att förvaltningscheferna försöker
”svälta ut skolan” för att få fram en nedläggning.
Björn Gillberg tvingar fram ett extra möte med kommunstyrelsen 20 nov. ang. skolan i Bäckalund.

2018

Verksamhetschefer och borgerliga politiker argumenterar för nedläggning av skolan i Bäckalund med hänvisning till sviktande elevunderlag och besparingar.
Föräldrar flyttar sina barn från de kaotiska förhållandena vid skolan.
Arbetsmiljöverket ingriper angående skolan i
Bäckalund. Ett vite på 50 000 kronor kommer att
drabba Sunne kommun, om man inte ser till att arbetsmiljön blir bättre vid skolan före 31 mars.
Kommunstyrelsens majoritet beslutar, att uppdra
åt en extern utredare att ta fram 2-3 förslag angående
en långsiktig och hållbar skolorganisation för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
HS krävde, att ett av utredningsförslagen skulle
vara att behålla nuvarande skolstruktur. Förslaget
röstades ner i kommunstyrelsen av de borgerliga partierna och S. För förslaget röstade endast HS och V.
De borgerliga partierna föreslår i sina resp. budgetar avveckling av all skolverksamhet i Bäckalund.
S, HS, Mp, V och Sd har i sina resp. budgetar skolan i
Bäckalund kvar.
Vid omröstningar i kommunfullmäktige vinner Sbudgeten genom passivt stöd från de partier, som vill
ha skolan kvar. Mot bakgrund av hur S har agerat i
verkligheten är måhända S-budgeten endast ett sätt att
vinna röster på skolfrågan och sedan ändra uppfattning
efter valet.
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