
Sunne är platsen där 
modet växer, livet är enkelt 
och allting är möjligt.



I sagolika Sunne 2025 ser vi människors olikheter 
som en tillgång. Här finns en rikedom av språk, 
smaker, dofter och erfarenheter. I Sunne kan alla 
hitta sin plats. 

Fryksdalen är en kreativ och vacker plats i världen 
där människor lever ifrån hjärtat. Kulturen och 
berättandet finner hela tiden nya vägar och vi är ett 
nav i nordiskt kulturliv. Vi influeras och berikas av 
hela världens kultur.

I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett 
hälsosamt liv. Sunnebornas trygghet och glädje 
kommer av öppna, inkluderande nätverk där vi 
ger varandra stöd. Vi tar gemensamt ansvar för 
miljön och vårdar även de vackra vyerna. Vi tänker 
på kommande generationer och låter Sunne växa 
varsamt.

Öppenheten, mångfalden och kreativiteten som 
finns i Sunne gör att vi växer. I Sunne finns ställen 
att träffas på för att möta och utveckla både väntade 
och oväntade tankar. Tillväxt sker både runtomkring 
och inom oss och det är så Sunne blivit dynamiskt. 
Platsen lockar människor till både besök, boende 
och företagande.

I Sunne 2025 finns en ökad medvetenhet om 
mångfaldens betydelse för ökad konkurrenskraft och 
tillväxt. Vi tar bättre tillvara människors erfarenheter 
och kunskap. Möten mellan olikheter stärker 
individers och organisationers förmåga till innovation. 
Sunne skapar nytt och bär vidare människors 
påhittighet, ambitioner och strävan som funnits i 
flera hundra år. 

2025 ligger Sunne i täten nationellt och internationellt 
i nya branscher. Nya, stora etableringar finns på plats 
liksom nya spännande evenemang. Fler jobb är 
resultatet av att det är enkelt att starta och driva 
företag i Sunne. Vi har ett av Sveriges bästa 
företagsklimat och i en stödjande omgivning vågar 
människor pröva nya idéer. Sunne kommun 
producerar tjänster av högsta kvalitet där allt fler av 
tjänsterna utvecklas i dialog med invånarna. 2025 är 
vi ännu mer en del av både Värmland och världen. 
Med snabbare tåg, internationella flyg och fibernät 
är omvärlden nära.

Sunne är alla vi människor som bor och verkar här, 
nu och 2025. Vad vill du bidra med för att Sunne 
ska vara platsen där modet växer, livet är enkelt och 
allting är möjligt?



I sagolika Sunne är det nära 
mellan människor och vi 
värdesätter och välkomnar 
varandras olikheter.

Mål:
• Möjligheten att finna rätt bostad oavsett 
livssituation, ålder och behov ökar
• Fler invånare känner till att det finns stöd att få i 
svåra livssituationer
• I dialog med invånare, fastighetsägare och handlare 
utvecklar kommunen befintliga och skapar fler 
attraktiva miljöer i centrum
• Fler invånare ges möjlighet att lära känna Sunne 
och Värmlands historia och kultur
• Fler utvecklingsprojekt bedrivs i samverkan med 
invånare, företag, föreningsliv och lokala grupper

I Sunne pågår ett samtal som 
gör att varje generation tar sitt 
ansvar så att vi växer varsamt 
ur ekonomisk, social och 
ekologisk synvinkel.

Mål:
• Sunne kommun har ett positivt ekonomiskt resultat
• Jämställdhet och mångfald inom kommunen ökar
• Fler invånare känner sig delaktiga i kommunens 
utveckling
• Fler tjänster som kommunen erbjuder utvecklas i 
dialog med invånarna
• Sunne kommun ger service med god kvalitet 
oavsett ålder, social och ekonomisk livssituation
• Invånarnas hälsa förbättras både fysiskt och 
psykiskt
• Sunne kommun har en fossilfri energi-användning
• Halterna av skadliga kemikalier och luftföroreningar 
minskar
•En bro norr om Sunne byggs



I Sunne finns de bästa 
förutsättningarna för ett brett 
näringsliv och en växande 
arbetsmarknad.

Mål:
• I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett 
brett näringsliv och en växande arbetsmarknad
• Väg-, tåg-, flyg- och fibernätet förbättras
• Förutsättningarna för tillväxt i befintliga företag ökar
• Antalet företag i Sunne ökar
• Fler unga får jobb i Sunne
• Den totala turistomsättningen i Sunne ökar
• Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat

Sunne öppnar upp mot 
omvärlden genom ett livslångt 
lärande där alla har möjlighet 
att nå sin fulla potential.

Mål:
• Alla elever går ur grundskolan med godkända betyg
• Fler väljer att vidareutbilda sig efter gymnasiet
• Fler utbildningar i egen regi matchas med 
näringslivets efterfrågan på arbetskraft
• Elevernas tillgång till och användning av digital 
teknik inom undervisningen ökar
• Fler nationella och internationella utbyten inom 
samtliga verksamheter
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Sunne kommun 
Kvarngatan 4  686 80 Sunne  Sverige
Tel. 0565–160 00  Fax. 0565–160 01  
kommun.kansli@sunne.se  www.sunne.se

Visionen för Sunnes kommun-
strategi är framarbetad i bred 
dialog med kommunens invånare.

Syftet med en kommunstrategi är att underlätta för 
våra politiker att fatta beslut, för tjänstemän att ta 
fram planer och genomföra beslut. Den ska också 
göra det enklare för invånare och de som funderar 
på att flytta till Sunne att veta vad kommunen står 
för och vill.
I visionen för kommunstrategin beskriver politikerna 
det Sunne de vill se 2025.

Sunnemodellen är en modell för samverkan – att 
i dialog arbeta tillsammans. Modellen innehåller 5 
pusselbitar och utgår från individen – Människan. De 
övriga pusselbitarna är Öppenhet, Medskapande, 
Tillit och Bemötande. Sunnemodellen innebär att 
invånare involveras tidigt i utvecklingsprocesser.
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1. Utbyggnad av industriområde
2. Villor / lägenheter
3. Norra bron
4. Nytt industriområde
5. Gång- och cykelbro
6. Villor
7. Skola
8. Flerfamiljshus
9. Upprustning av Fryksdalsbanan
10. Fiberutbyggnad i hela Sunne kommun

Tack till broschyrens fotografer varav de flesta är Sunnebor:
Daniela Stallinger, Curt-Robert Lindqvist, Helena Henriksson, 
Håkan Larsson, Mia Petzäll, Liliya Lundin, Emelie Karlsson, 
Anders Olsson, Anneli Jansson, Karl Leino

Sunne 2025. Allt är möjligt. Till alla hushåll


