
Reflektera över din politiska roll 
Replik till Henrik Frykberger 
 
Du antyder i din replik att du hellre röstar med hjärnan än med hjärtat. Om man 
hårdrar din inställning innebär det att man skulle kunna byta ut hela 
kommunfullmäktige mot 1-2 nationalekonomer! Det skulle säkert inte fungera 
så länge. Sanningen är den att en duktig kommunalpolitiker måste rösta med 
både hjärta och hjärna. Man måste väga in både mjuka och hårda värderingar 
inför sina beslut annars blir man inte särskilt långlivad som politiker. 
 
Det märks på din replik att du inte alls är insatt i vårt förslag till skolomställning. 
Vårt förslag sparar mer pengar än det av majoriteten beslutade förslaget. Det 
beror på att vi behåller en välfungerande skola med hyfsade lokaler nämligen 
Rottnerosskolan, som fylls på med elever från södra tätorten. Vi behåller 
Åmbergsskolan med sitt strategiska läge för Hea, Åmberg och Brobyäng. 
Åmbergsskolan har också ett mindre kostsamt renoveringsbehov. 
Renoveringskostnaden för Skäggebergsskolan blir åtskilligt mer än de tolv 
miljoner som majoriteten anslagit. Det är helt enkelt inte lönsamt att renovera 
Skäggebergsskolan, som bör läggas ned. För de elever som blir kvar får man 
satsa på Östra skolan. Många elever som idag går på Skäggebergsskolan bor 
närmare Östra skolan, vilket också är en fördel. 
 
Du kanske inte har förstått att man som kommunalpolitiker även kan bli 
ansvarig för icke fattade beslut. Jag tänker på eftersatt underhåll av kommunens 
fastigheter och särskilt skollokaler. I samband med skoldebatten inför 
folkomröstningen om byskolorna framkom det att tre skolor fortfarande har 
dyrbar uppvärmning med ålderdomliga oljepannor med låg verkningsgrad och 
stora koldioxidutsläpp. Här är ett tips till dig, Henrik Frykberger. Du säger att du 
vill spara pengar åt dina grannar, vänner och bekanta. Tag då initiativ till en 
energiomställning i dessa tre skolor. Du kommer att spara pengar från första 
dagen och samtidigt minska kommunens fossilberoende och koldioxidutsläpp. 
Kommunen har ju tidigare slagit sig för bröstet och gått ut med att man är en 
kommun som aktivt vill minska sitt fossilberoende. Enligt nu gällande 
klimatplan för Sunne skall ingen av kommunens fastigheter värmas upp med 
fossila bränslen efter 2012.  Tar du ett sådant energiomställningsinitiativ 
kommer vi från partiet HELA Sunne att aktivt stödja dig i den processen. Tar du 
eller majoriteten inte ett sådant initiativ återkommer vi om inte förr så i 
valrörelsen 2014. 
 
Din replik visar att du har mycket att reflektera och fundera över. 
Lycka till! 
 
Anders Broman, Partiet HELA Sunne   


