VALPLATTFORM 2014-2018 FÖR VÄNSTERPARTIET SUNNE


Valplattsformen ska tjäna som en grund för vårt kommunalpolitiska arbete.

ETT DEMOKRATISKT SUNNE
KOMMUNAL DEMOKRATI
Vänsterpartiet i Sunne vill finna innovativa lösningar som värnar om möjligheterna att bo och
verka i hela kommunen. Politiken ska omfatta ett helhetsperspektiv på all kommunal
verksamhet! Våra gemensamma pengar ska gå till våra gemensamma behov. Vänsterpartiet
ställer inte upp på en välfärd där vinst är viktigare än människor.
Medborgarna ska ha större inflytande i politiken och själva ha makten att planera för
familjens försörjning känna trygghet inför framtiden. Vänstern i Sunne vill ha större
medborgarinflytande i politiken, inte koncentration av makt till några få personer.
Den nuvarande spiralen av centralisering behöver brytas eftersom den är en förlust både för
samhället och för enskilda människor.
Decentralisering istället för centralisering!
LANDSBYGDSUTVECKLING
Vi vill använda den demografiska modellen till att identifiera svagheter i den kommunala
verksamheten och ta fram åtgärder för att stimulera den lokala utvecklingen, istället för att
bidra till att avvecklingen av landsbygden!
Vi menar att en långsiktig översiktsplan måste sammanställas kring hur även kommunens
landsbygdsdelar ska kunna utvecklas. Lokala initiativ för positiv utveckling utanför tätorten
måste stöttas.
Lokal upphandling ska prioriteras för att stärka lokal företagsamhet och bättre
produktkvalitet.
Förutsättningen för att kommunens invånarantal ska öka är att det även i kommunens
ytterområden finns service, såsom barnomsorg, skola och affär m.m. som attraherar
nyinflyttning. Det måste först och främst finnas fungerande service för att göra det möjligt att
leva och bo här.
Rovdjuren har en speciell roll i vår glesbygdskommun, och ska vara på en nivå som är
långsiktigt hållbar. Vi måste ta människors oro och problem på allvar. Vänsterpartiet vill öka
resurserna till förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamboskap och ha en snabbare
beslutsgång kring skyddsjakt.

LIVSVILLKOR – LOGISTIK I LIVET
Integritet innefattar inte bara rätten att kommunicera med andra utan att bli avlyssnad, utan
också rätten att själv bestämma var man vill leva, bo och arbeta. Att vara lika mycket värd och
bemötas med respekt - oavsett ekonomiska tillgångar - i samhällets alla instanser. Bli
behandlad som varelser av kött och blod, inte som siffror i olika kolumner. Slippa bli
misstänkt för bidragsfuskare eller simulant och inte behöva vara rädd för att bli sjuk, arbetslös
eller pensionär. Vi ska ha en grundläggande samhällelig service på lika villkor för alla oavsett
ålder, kön eller bostadsort. Vänsterpartiet i Sunne anser att Sunne kommun måste ta initiativ
för att återupprätta de viktiga samhällsfunktionerna inom kommunen. Kommuninvånarna får
allt svårare att sköta nödvändiga kontakter med myndigheter när lokalkontoren läggs ner.
Tingsrätten är nerlagd, så även Kronofogdemyndighet, Försäkringskassa, Polis, Post,
Lantmäteri m.m.
Numera finns ju internet och telefon. Men att förstå myndigheternas blanketter är inte alltid så
lätt över internet, och att mötas via telefon, internettelefoni m.m. har sina begränsningar.
Uteblivna satsningar på infrastruktur, bristfälliga nät för mobiltelefoni och utglesning av
skolor är annat som gör det svårt att leva där tidigare generationer kunde försörja sig.
Äldre ska visas respekt och inte behandlas som föremål. God nylagad och näringsriktig mat
ska serveras både till barn och äldre - inte kyld kall mat som ska värmas i Micro.
Flyktingmottagandet ska förbättras – Nya kommuninvånare ska tidigt ges möjlighet till
utbildning och sysselsättning.
Vi vill satsa på mötesplatser som ger utrymme för skapande, ex förenings eller kulturhus för
alla åldrar.
Vi behöver fler jobb både i den offentliga sektorn, i den privata sektorn och inom den sociala
ekonomin. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur och bostadsbyggande
ger fler jobb. Personal ska ha mer inflytande på sina arbetsplatser, rätt till heltid och få bort de
delade turerna inom bland annat äldreomsorgen.
Jobb för ungdomar kan skapas genom lärlingsanställningar i bristyrken, traineeprogram i
offentlig sektor och utbildningsvikariat i omsorgen. Vänsterpartiet säger nej till sänkta
ingångslöner för ungdomar.
BOSTÄDER
Billiga, energianpassade hyresrätter bör byggas under de närmaste åren.
På grund av luftföroreningar från trafiken på Storgatan är det inte lämpligt att bygga bostäder
i detta område så länge norra bron inte byggs, det bör finnas andra platser att bygga på.
SKATTEN
Vi behöver mer resurser till den offentliga sektorn. Långa väntetider och brister i omvårdnad
avhjälps genom att skattemedlen avsätts till mer personal och resurser inom den offentliga
sektorn, istället för skattesänkningar och förmåner för vissa grupper.
Skatten ska finansiera social trygghet – skyddsnät om man blir arbetslös, sjuk eller pensionär,
och inte slösas bort på fantasilöner och bonus till de stora bidragstagarna – direktörer och
andra i maktpositioner.
Finansiering av reella framåtriktande åtgärder måste prioriteras framför projekt som i
slutändan inte leder till resultat.
SKOLA-UTBILDNING

Bildningsnämnden vill genomföra stora förändringar i skolans organisation för att, som det
heter, lösa budgetunderskottet och uppfylla skollagens krav på kvalitetsnivå.
Har man de administrativa glasögonen på sig när man bedömer vad som är kvalitet?
Kvalitet i skolan är att ge barn trygghet, arbetsro och bra förutsättningar för att skaffa sig
kunskap och utvecklas i en god socialpedagogisk miljö.
Tillgång på kvalificerade resurser och behöriga lärare även i små skolor måste kunna lösas
genom t.ex. ambulerande lärare och vidareutbildning av befintlig lärarkår.
Vi föreslår att man ser över uppvärmningen av skolor och byter ut mot miljövänligare och
effektivare energiformer.
Vad är ”god ekonomisk hushållning”? God ekonomi är att skolan ger barnen gedigen kunskap
och en god start i livet, inte bara att man uppfyller budgetmålet 2 %. Man måste våga tänka
utanför boxen – utanför ekonomirapporten
Det har visat sig att nedläggning av byskolor inte leder till den besparing som man räknar
med. I stället medför det ofta kostnader på annat håll; anpassning av lokaler, transporter och
inte minst skolpeng till friskolor som startas.
Vänsterpartiet vill ha en gymnasiegaranti som innebär att alla ska ha rätt till
gymnasieutbildning innan de fyller 25 år och ett generationsväxlingsprogram på
arbetsmarknaden.
Samarbete mellan kommunala gymnasieskolan, folkhögskolan och universitetet i Karlstad är
viktigt för att ge fler möjlighet att skaffa sig bättre utbildning.
Vänsterpartiet vill höja studiebidragen för studerande.
KOLLEKTIVTRAFIKEN – FRYKSDALSBANAN - INFRASTRUKTUREN
Kollektivtrafiken måste förbättras i syfte att attrahera nyinflyttning och göra det möjligt för
folk att leva, bo och arbeta i hela Sunne kommun. Kollektivtrafiken är för många ungdomar
det enda sättet att transportera sig.
För att utveckla Sunne kommun och Fryksdalen för framtiden och skapa underlag för ett
hållbart samhälle och framtid kommer krav på goda kommunikationer och transporter att
utgöra en hörnpelare för en framgångsrik utveckling. Vänstern i Sunne vill att man själv skall
kunna bestämma var man vill leva, bo och arbeta och stödjer en satsning för att utöka dagens
begränsade kollektivtrafik. Genom samordning går det att få ut mer transporter för samma
pengar.
Vänstern i Sunne vill se ett påskyndande av riktade satsningar på Fryksdalsbanan i syfte att
skapa fler mötesplatser och ökade godsvolymer, samt – inte minst – en översyn av hela
Fryksdalsbanans bärighet och kapacitet att hantera en ökad trafik.
Med ökade person- och gods-transporter kommer Fryksdalsbanan att spela en allt större roll i
vår gemensamma vardag och tågen kommer i större omfattning att stanna på mindre stationer
- om Vänstern i Sunne får bestämma.
Även om tåg och buss är utmärkta lösningar på att kollektivt resa mellan orter och platser så
behöver vi på landsbygden bilen i hög omfattning. Barn skall skjutsas, mat skall inhandlas,
vänner och släkt skall besökas och många är vi som måste använda bilen till jobbet!
Människor på landsbygden måste kompenseras för de merkostnader, nödvändiga egna
transporter innebär, t.ex. genom ett utökat grundavdrag för folk boende i glesbygd.
MILJÖ
Vänstern i Sunne stödjer ett mer miljövänligt resande där utsläpp som bidrar till
växthuseffekten och övriga miljöfarliga effekter begränsas,

När det gäller trafiken genom Sunne, så plågas Sunne centrum sedan många år av höga
trafikvolymer och dålig luft. Problemet är till del självförvållat. I fyrtio års tid har den
politiska majoriteten i Sunne satsat på att företagen etablerat sig på Bråruds industriområde,
öster om sundet, vilket bidragit till stora trafikvolymer genom Sunne centrum.
Vänstern i Sunne kräver att Sunne kommun tar fram en realistisk plan för hur en bro skall
kunna komma att byggas inom den närmaste 10-års perioden. Trafiken genom Sunne centrum
skall begränsas och styras/ledas om, i syfte att förbättra dagens bekymmersamma situation.
Här bör förslag som leder till att ökade godsvolymer fraktas på järnväg från våra industrier,
att industrietableringar koncentreras till väster om sundet, framtagning av mindre
kostnadskrävande broalternativ samt ett utökat samarbete med grannkommunerna i syfte att
finna trafiklösningar som ger bättre samhällsekonomiska kalkyler ingå.

