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Kommunstyrelsen

Motion om en ny byskolegaranti i kommunstrategin
KS2019/547/07
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad då kommunstrategi 2014–2025 antogs i
kommunfullmäktige 2014-05-26, § 51. Sunne kommun har inte för avsikt
att revidera strategin före 2025.
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige inför en
byskolegaranti genom att återinföra en text från tidigare kommunstrategi.
Nuvarande kommunstrategi är antagen 2014-05-26, § 51 och Sunne
kommun har inte för avsikt att revidera den före 2025.
Utredning av ärendet
I tidigare kommunstrategi fanns beslut om att det ska finnas en skola i
varje kyrkby i Sunne kommun. I antagen kommunstrategi 2014–2025 finns
inte denna text inskriven. Sverigedemokraterna yrkar på att
kommunfullmäktige inför en byskolegaranti genom att tillföra följande
text: ”Det skall finnas en skola i varje kyrkby och på redan befintliga orter
där skolverksamhet bedrivs i kommunal regi”
Arbetet med nuvarande beslutad kommunstrategi har letts av en
fullmäktigeberedning. I den har en representant från samtliga partier som
finns i Kommunfullmäktige ingått. Beredningen har arbetat efter
Sunnemodellen, som bland annat innebär att kommuninvånarna ska
involveras tidigt i utvecklingsarbetet. Politiker har träffat invånare och
olika grupper och ställt frågor om hur de tänker sig Sunne i framtiden.
Under arbetets gång har cirka 500 personer varit med. Över 1000 åsikter
har samlats in och bearbetats. Utifrån alla åsikter har beredningen i
samverkan med kommunstyrelse och ledningsgrupp tagit fram en bild av
hur Sunne ska se ut 2025.
Syftet med kommunstrategin är att underlätta för politiker att fatta beslut,
för tjänstemän att ta fram planer och genomföra beslut. Den ska också göra
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det enklare för invånare och de som funderar på att flytta till Sunne att veta
vad kommunen står för och vill.
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I tidigare kommunstrategi fanns beslut om att det ska finnas en skola i varje
kyrkby i kommunen, förutom Sunne även Gräsmark, Lysvik, Östra Amtervik
och Västra Amtervik.

Folkomröstningen om Klättenskolan i Stöpafors, skolorna i Bäckalund och
Rottneros, gav inte bara vid handen att invånarna ville ha kvar skolorna, utan

också att resultatet i den rådgivande folkomröstningen skulle följas. Det var ett
löfte från dåvarande kommunledning.
Nu hann knappt bläcket att torka på beslutsunderlaget förrän Rottnerosskolan
ändå lades ned. Nu har även Bäckalunds skola lagts ned. Frågan man ställer sig
är vad folkets röst egentligen är värd, eller inte är värd?
Sverigedemokratema är ett parti som lyssnar på folkviljan och inte som vissa
andra politiska rörelser, som struntar i vad folket tycker och tänker.

Sverigedemokratema yrkar därför på att kommunfullmäktige beslutar
att införa en byskolegaranti i kommunstrategin genom att återinföra en text med
att "det skall finnas en skola i varje kyrkby och på redan befintliga orter där
skolverksamhet bedrivs i kommunal regi."
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