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”Sunne känns både aktivt och tryggt”

– Sunne har rykte om sig att vara bra
för barnfamiljer och det stämmer. Vi
trivs och uppfattar av andra att det
nästan blivit lite småtrendigt att bo
här. Det finns många nyinflyttade och
det gillar vi som bott i Oslo några år.
Julia Nilsson, 31, växte upp i Sunne.
Hennes sambo Cristian Engström, 32,
är från värmländska Glava.
– Det var framför allt Cristian som
tyckte att vi skulle flytta till Sunne –
en familjär och lagom stor ort. Jag var
mer skeptisk till att flytta hem igen,
eftersom den bild jag hade av orten
var tonåringens. Det är tydligt att
situationen i livet och ens behov är
avgörande för upplevelsen. Nu tycker
jag att Sunne är jättebra och har allt det
vi behöver, säger Julia.
De bodde först tillsammans i Arvika.
Julia studerade till förskollärare i
Karlstad och flyttade dit i samband
med att Cristian kom in på en lokförarutbildning i Oslo.
– Cristian bodde i Oslo i sex år och jag
i fyra. Jag flyttade efter när jag studerat
klart. Vi bodde mitt i stan och trivdes
bra, men när vi fick vår dotter Saga för
två år sedan blev det viktigaste för oss
att hon skulle få en bra uppväxtmiljö.
Vi ville tillbaka till rötterna.
Så vid årsskiftet gick flytten till Sunne.
Huset ligger högt på Berghallagatan
med en härlig vy ut över centralorten.
– Vi ville ha hus för att få mer utrymme och möjlighet för Saga att vara
ute och leka. Nu vill vi bo här och
skapa stabilitet runt familjen.
Cristian pendlar till jobbet som lokförare i Kongsvinger. Det innebär 23
mil tur och retur.
– I snitt åker jag fyra dagar i veckan
och det är långt, men jag vill gärna
komma hem på kvällarna. Självklart
vore det skönt att få jobb på närmare

Julia Nilsson, Cristian Engström, med dottern Saga,tycker att Sunne är en pigg,
aktiv och samtidigt trygg ort – perfekt för en aktiv barnfamilj.
håll. Jag spelar fotboll och dessutom
driver jag och några kompisar Sunne
Zorb Boll, där varje deltagare ”kliver
in” i en plastboll och så drar leken igång.
Det är en kul aktivitet för kompisgäng
eller olika event.
De många arrangemang som ordnas
i Sunne uppskattar Julia och Cristian.
De går på så mycket de hinner. Det
händer alltid något, i synnerhet under
sommarperioden.
– Det är verkligen roligt att det är en
så aktiv ort. Vi har dessutom en del
vänner som gärna besöker Selma spa
så det ger oss lite bonusbesök, vilket är

kul, säger Cristian.
De gillar den mindre ortens sociala
nätverk, där människor ser och bryr
sig om varandra.
– Det känns tryggt i Sunne – mer
kärleksfullt än i den ofta anonyma
storstaden. Jag har inte alls känt av det
jag befarade när jag flyttade tillbaka
– att det skulle kännas för litet. På
förskolan där jag jobbar träffar jag
många nyinflyttade och det föds många
barn. Det känns som en bra mix av nya
människor och de som bott här längre,
avslutar Julia.
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Integration är att se till allmänmänskliga behov
Felix Egegren är ny integrationshandläggare i Sunne kommun.
Uppdraget är att hjälpa de flyktingar
som har fått uppehållstillstånd och ska
integreras i samhället.
– Jag vill göra det enkelt för dem att
komma in i Sunne. Alla ska känna sig
trygga och veta hur de går tillväga. Min
ambition är också att Sunneborna ska se
våra nyinflyttade som en tillgång och
resurs.
Felix arbete innefattar alltså inte den
inledande perioden när flyktingarna
är asylsökande. Asylfasen hanterar
Migrationsverket.
Kommunens ansvar i den första
fasen är att ordna plats i förskola och
skola för barnen, göra sociala insatser
och i vissa fall även hjälpa till med
boendefrågan om det behövs.
När flyktingen fått uppehållstillstånd
gör Arbetsförmedlingen en 2-årig
etableringsplan som personen har
ansvar att uppfylla.
– Att följa planen är jämförbart med
ett jobb för den nyanlände och måste
uppfyllas för att etableringsersättning
ska betalas ut, förklarar Felix Egegren.
Etableringsplanen kan innefatta SFI
(svenskundervisning för invandrare), en
samhällsorienteringskurs på 60 timmar
och praktikplats.
De nya svenskarnas behov är
allmänmänskliga.

Globalt intresse
för Sunne

Felix Egegren är ny integrationshandläggare i Sunne kommun. Nationaldagen
i Sunne 2015 firades med allas lika värde
som tema. Felix hoppas kunna göra integrationen smidig för alla nyanlända.

– De vill hitta en bostad och jobba
precis som vem som helst. De vill hitta
snabba, enkla vägar till egen försörjning.
På en praktikplats till exempel får de
möjlighet att träffa folk, lära sig svenska
och se vad de behöver komplettera sin
utbildning med. Det är en bra väg in.
Lära sig svenska är en viktig del
i integrationen. Kommunens SFI
(svenskundervisning för invandrare)
tar hand om det. Att ha ett mål med
språkinlärningen ökar den enskildes
motivation betydligt.
– Det är tufft för många med lång
väntan och den stora ovissheten om hur

Professor Yo Tsuchida från Nihon
Fukushiuniversitet i Osaka, Japan
jobbar med ekonomisk tillväxt och
social välfärd. Han ser stora möjligheter
för Sunne att växa globalt.
– Här finns nätverk av små företag som
är konkurrenskraftiga och expanderar,
både nationellt och internationellt. Varje Andan hos invånarna i Sunne och de sociala
nätverken fascinerar den japanske professorn.
företag har ett eget nätverk med kunder För femte gången på två år besöker han Sunne.
över hela världen. Det är imponerande
och unikt, säger Yo Tsuchida.
– Jag har publicerat en rapport i Japan
Sunnes natur och den unika som handlar om hur det är möjligt för
berättarkulturen gör att entreprenörer en liten ort som Sunne att utvecklas
lätt hittar inspiration. Här finns koppling ur ett ekonomiskt, socialt, kulturellt
mellan företagen, skolan Brobygrafiska, och miljömässigt perspektiv. Här finns
Karlstads universitet, nationella nätverk goda relationer mellan företagare och
och företagskunder över hela världen. ett bra kommunikationsklimat. Det är
Professor Yo Tsuchida har intervjuat så intressant så jag skriver nu en bok
företagsledare för att få en överblick.
om Sunnes potential att utvecklas.

framtiden ska bli.
Kommunen är skyldig att hjälpa dem
som anvisats en placering i Sunne att
få tag i bostad. Själva anvisningen görs
av Arbetsförmedlingen som samordnar
arbetet. Felix uppgift är att knyta ihop
kommunens aktörer.
– Det är jättesvårt att hitta bostad i
nuläget. Det skulle underlätta om alla
lediga lägenheter fanns samlade på ett
och samma ställe. Jag tar emot tips på
alla som har något att hyra ut. Vi är i
stort behov fler lägenheter i Sunne.
Felix planerar att se över strukturen
för hela integrationen så att alla
tydligt kan se hur den går till. Inom kort
börjar han med drop-in-mottagning på
Trygghetscenter dit människor kan
komma och få socialt stöd, hjälp med
olika frågor, hitta och fylla i blanketter,
med mera.
– Jag undersöker just nu vilken tid
som är bäst så att det passar de flesta.
Allmänheten är också välkommen
hit med sina frågor.
Många människor är på flykt idag
och trycket på att ta emot dem är stort
på kommunerna.
– Det är ansträngt. Alla verksamheter
och hela samhället påverkas. Det är en
speciell situation där vi måste hjälpas
åt och kavla upp ärmarna. Med
gemensamma krafter är jag säker på att
vi klarar av det, avslutar Felix.

Dialog med Migrationsverket om asylboendet
på Hotell Selma Lagerlöf

Migrationsverket har tecknat avtal
med ägaren till före detta Hotell Selma
Lagerlöf om ett tillfälligt boende för
350 asylsökande. Sunne kommun har
inlett en dialog med Migrationsverket.
– Vi vill ha ett gott samarbete och
vara väl förberedda så att det blir
bra för alla i Sunne och för dem som
kommer hit, säger Berit Westergren,
kommunchef i Sunne.
Migrationsverket står för driften av
asylboendet. De första flyktingarna
anlände i början av vecka 44.
Sunne kommun planerar ett
informationsmöte för Sunneborna om
flyktingsituationen. Tid och plats blir
klart så snart kommunen fått ett datum
då Migrationsverket kan delta.

