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Sunne, de 181 byarnas kommun

Vi gör skillnad!
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I Sunne har 65 % av befolkningen valt att bo utanför tätorten. Landsbygden lockar, i motsats till centralorten, nyinflyttade invånare. Vi säger nej
till fortsatt avveckling av kvarvarande skolor och förskolor i byarna.
Vi vill se en kommunledning och politiker som arbetar både konkret och
visionärt för allas bästa, där även landsbygden ses som en stor tillgång,
som attraherar inflyttning från andra kommuner och länder. Vi ser kommunens pensionärer inklusive hemvändare som en värdefull resurs,
som behövs inom politiken och övriga samhällslivet.
Med HELA Sunne i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, utskott och
nämnder har det blivit debatt, diskussioner och kritik i de politiska församlingarna. Somliga har sagt att det var så lugnt och tyst förr. Men demokrati
och utveckling förutsätter utrymme för oliktänkande. I en kommun, där
alla tycker lika, händer inte särskilt mycket.

Stöd oss! Medlemsavgiften är 100 kr. Bankgiro 155-8816
Vi finns på www.helasunne.se, YouTube och Facebook

Fortsatt förnyelse i politiken
2022-2026

HELA Sunne vill under kommande mandatperiod bl.a. arbeta för:
u Badhus
u Miljöledningssystem
u Kommunalt beredskapslager
u Reservvattentäkt för centralorten
u Höjda löner för undersköterskor, vårdbiträden och lärare
Vi finns i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, allmänna utskottet, bildningsutskottet, miljö- och bygglovsnämnden samt i kommunens bolag.
Med namnet HELA Sunne markerar vi, att vi är tvärpolitiska och att vi
värnar om alla delar av kommunen, landsbygd som tätort. Vi driver vår
politik genom att söka majoritet över partigränserna för våra hjärtefrågor.

Vi behöver din röst!

HELA Sunne
Skolor där barnen bor – Skolor för yngre barn ska finnas nära hemmet, i
ett sammanhang, där barnet känner sig tryggt. Små barn ska slippa långa restider.
Folkomröstningen 2012 i Sunne gav starkt stöd åt den uppfattningen. Skolforskning visar att bra undervisning kan bedrivas i små skolor. Vi vill:
u
u

		
u
u
u

		
u

		
		

satsa på en högkvalitativ skola, där barnen bor.
ha alla byskolor och förskolor kvar. (Utan Hela Sunne i politiken hade
skolan i Klätten varit nedlagd).
satsa på fler behöriga lärare och på mindre barn- och elevgrupper.
satsa på ett badhus i Sunne för barnens och alla andras behov.
behålla samhälls- och naturvetarprogrammet inom Sunnes gymnasieskola.
Det är viktigt att kommunen aktivt marknadsför den lokala gymnasieskolan.
satsa på etablerade praktiska gymnasieprogram i Sunne (Södra Viken,
industritekniskt och grafiskt program) med stabilt sökunderlag och bra
förutsättningar på arbetsmarknaden.

Företag och jobb – Sunne är i grunden en småföretagarekommun med en

historisk förankring i skogs- och jordbruk. Vi vill:
u slå vakt om lokala företag i samband med kommunens upphandlingar.
u ha kvar dagens detaljhandel i tätorten och i byarna och säger därför nej till
		 köpcentrum vid E45, men ja till industrietableringar där.
u höja lönerna för de kommunanställda, som ej har konkurrenskraftiga löner,
		 bl.a. vårdbiträden, undersköterskor och lärare.

Ett hållbart Sunne - Vi vill:
att all kommunal verksamhet skall styras utifrån ett miljöledningssystem.
u att fjärrvärmenätet ska byggas ut i tätorten och att kommunen tar över
		 fjärrvärmeverket med tillhörande nät.
u slå vakt om Fryksdalens unika landskap och säger därför nej till fortsatt
utbyggnad av vindkraftverk vid Finnfallet och i övriga Fryksdalen.
u öka andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel i kommunen
genom preciserade krav i kommunens upphandling.
u att kraven på enskilda avloppsanläggningar ska utgå från miljönyttan i
det enskilda fallet. Fastighetsägare i glesbygd ska inte i onödan påtvingas
					
anslutning till kommunala avloppsnät.
u

									

HELA Sunne
Beslutsunderlag – Kommunen har drivit många projekt utifrån grova schab-

loner, med ständiga fördyringar som följd. Bron till Torvnäs med ett kostnadsöverskridande på 5,7 miljoner kronor är avskräckande exempel. Pengaflöden ska vara
synliga och inte dyka upp som överraskningar. Vi vill:
u kontinuerligt granska, ifrågasätta och följa upp kommunens utgifter. Vid 		
		 naturlig avgång skall alltid prövas om aktuell tjänst behöver återbemannas.
		 Behov och kompetens ska styra.
u arbeta för bättre kostnadskalkyler i kommunens samtliga verksamheter.
u stärka kompetensen inom kommunens upphandlingar och bl.a. ta tillbaka
		 upphandlingen gällande skolskjutsar och färdtjänst från Värmlandstrafiks 		
stordriftsupphandling, som slagit undan fötterna för lokala åkare.

Kommunikationer – Vi vill:

i Värmlandstrafiks styrelse få in ledamöter, som vill öppna Fryksdalsbanans
		 nedlagda stationer och som driver frågan om en fungerande persontrafik.
u ha en ny bro över Fryken – en vacker bro i trä – finansierad av staten.
u

Trygghet – Vi vill:

u minska antalet olika medarbetare från hemtjänsten, som besöker en hemtjänst		 tagare under en tvåveckors period, från dagens 15 medarbetare till 10.
u att det anläggs en reservvattentäkt för centralortens behov.
u att kommunen bygger upp ett beredskapslager med livs- och drivmedel 		
		 för två månaders kommunalt behov.					
u verka för fortsatt trygg tillgång till ambulans och räddningstjänst.

En levande kommun som ger livskvalitet – Både förr och nu har
människor inspirerats av kulturer, gårdar och landskap i Sunne. Landsbygden
erbjuder miljöer, som många söker. Sunnes historia som köping präglar fortfarande centrum. Vi vill:
u värna en levande landsbygd som en resurs för hela kommunen.
u att Sunne, liksom Karlstad, Kil och Arvika, tar över driften av landsbygdens
enskilda vägar från föreningar, som så önskar och som uppbär statsbidrag.
Kommunen tar därvid över statsbidraget liksom det kommunala bidraget.
u värna tätortens småstadskaraktär med trähusbebyggelse, levande handel och
öppna vyer mot vattnet. Ingen bebyggelse på parkeringen vid Glasögonhuset.

