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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att sätta upp ljusskyltar med
information om kultur, näringsliv, matställen med
mera
KS2020/147/06
Förslag till beslut
Medborgarförslaget om ljusskyltar avslås, men kan tas upp igen när
kostnaden bedöms mera rimlig än i dagsläget och det finns utrymme i
kommunens budget.
Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren tycker att Sunne kommun ska göra som bland annat
kommunerna Kil och Säffle och sätta upp stora ljusskyltar som talar om
vad det finns i kommunens kultur och affärsliv, matställen, med mera.
Sunne kommun har sedan 2002 en ljusskylt placerad strax före den södra
infarten till Sunne centrum. Den är avsedd för marknadsföring av
arrangemang och budskap med allmänintresse.
Utredning av ärendet
En ljusskylt är en marknadsplats och kan för turister på genomfart visa
ortens utbud. Vi skulle gärna skaffa fler ljusskyltar, men har efter flera
undersökningar hittills ansett att priset är för högt sett till vad vi bedömer
att det skulle ge i mervärde, utöver den ljusskylt vi redan har. För en
kommunal ljusskylt finns begränsningar i hur vi får marknadsföra butiker
och restauranger. Därför är det vanligt att det är privata aktörer som skaffar
skyltar av det här slaget, där de säljer annonsplatser.
Kommunens ljusskylt är till för evenemang av allmänintresse och
välkomnande budskap. Vi kan alltså inte marknadsföra en specifik butik
eller restaurang. Det vi gör är att då och då ha mer allmänna budskap som
ska locka in besökare till centrum eller att vi informerar om arrangemang
som sker där. Vi marknadsför också arrangemang på olika besöksmål.

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunledningsstab
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunledningsstab
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-164 14 direkt
070-236 34 65 mobil

Internet och fax
www.sunne.se
anneli.jansson@sunne.se
0565-160 01 fax

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Beslutsunderlag
Kommunikationsstrategens tjänsteskrivelse 2020-04-07
Inkommet medborgarförslag

Torbjörn Dybeck
Kommunchef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Anneli Jansson
Kommunikationsstrateg
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Frågor till kommunfullmäktige
l Är kulturen en investering i framtiden eller en kostnad i
nuet?
2 Gör som Kil och Säffle med andra kommuner sätt upp
stora Ijusskyltar som talar om vad det finns i kommunens
kultur och affärsliv matställen mm.
3 Flytta all kommunal verksamhet till nuvarande Selma

Lagerlöf/sätt upp en stor skylt på husets fasad att här är
Sunne Kommun så man kan se den när man kommer
söder ifrån det finns stora parkeringsmöjligheter.

4 Flytta Turistbyrån till// hotellet" så kommande turister
ser skylten på lång väg. För de flesta turister kommer

söder ifrån. Nuvarande turistbyrå är svår att hitta dåligt
med parkerings möjligheter om man kommer med husbil
eller husvagn. Vid hotellet kan turister få upplysning om
allt utan att behöva leta efter parkering först.
5 Som inflyttad Sunne bo ser jag att hade inte kommunen
dessa fantastiska kultur arbetare som drar folk till olika
evenemang som hela affärs värden får nytta av . Men jag

upplever också att Politiker i Sunne ser inte detta som en
resurs utan som en belastning av ekonomin för
kommunen. Tex Sundbergs gård, Klätten med sin
fantastiska utsikt över Fryksdalen. Kosta på Klätten så får
ni Arrendator att stanna men det måste gå att laga mat
ex Nävgröt med fläsk mm. Borra ny vatten brunn så att
vattnet är tja n ligt.

6 Till sist det är få Kommuner i landet som har så förspänt
att dra turister. Det måste få heta kom till SAGOLIGA
SUNNE för vi har allt en turist vill ha jag räknar inte upp
alla möjligheter som finns men det är några som sticker
ut så som Mårbacka ,Rottnerospark och Berättarladan.
Jag tror med våran klimat diskussion så får vi mer som
semestrar i Sverige.

Ps Ni politiker jagade bort den fantastiska blomsterflicka som
gjorde så fina rabatter i Sunne tätort med finurliga skyltar
men Karlstad Kommun blev säkert glada Ds

