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Vision för Sunne kommun 2014-2025 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 51 

 
Visionen för Sunnes kommunstrategi 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. Visionen med tillhörande 
mål anger färdriktningen och ligger till grund då verksamhets – och handlingsplaner skapas. Visionen för 
kommunstrategin är övergripande och målen är ett sätt att kontinuerligt kunna stämma av att vi är på rätt 
väg. 
 
Arbetsgång: 
Arbetet med strategin har letts av en fullmäktigeberedning. I den har en representant från alla partier som 
finns i kommunfullmäktige i Sunne ingått. 
Beredningen har arbetat efter Sunnemodellen, som bland annat innebär att kommuninvånarna ska 
involveras tidigt i utvecklingsarbete. 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. 
 
Några begrepp: 
Med Sunne  avses hela det geografiska området Sunne kommun 
Med invånare  avses barn, unga och vuxna. Inga grupper pekas ut särskilt i kommunstrategins vision – 
den gäller alla.  
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. 
 
Struktur: 
Vision - beskriver essensen av vilket Sunne vi vill se 2025. 
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Prioriterade områden – de områden vi behöver arbeta med för att nå visionen. Under varje prioriterat 
område finns en visionstext som beskriver var vi vill vara och hur vi vill att det ska se ut i Sunne 2025. 
Övergripande mål - under varje prioriterat område finns ett övergripande mål- 
Kvantitativa mål - de mål vi behöver uppnå för att nå visionen och de övergripande målen.  
Arbetsstrategier – de arbetsstrategier vi behöver använda oss av för att nå mål och vision. 
Verksamhets- och handlingsplaner – kopplas till visionen och innehåller strategier och aktiviteter för 
att nå vison och mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISION 
Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. 
 
Tillsammans skapar vi ett hållbart Sunne. Vi tar vara på varandras olikheter och erfarenheter så att alla 
människor kan utvecklas och växa. Vår historia och kultur bär oss in i framtiden och visar oss nya vägar. I 
en tillåtande miljö vågar vi pröva nytt. 
 
ARBETSSTRATEGIER 
För att nå vision och mål ska tre arbetstrategier genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut som tas 
inom kommunen. Dessa arbetsstrategier är medskapande, mångfald och tillgänglighet. De tre 
arbetsstrategierna återfinns i samtliga verksamhets- och handlingsplaner. 
 
Tillgänglighet innebär att Sunne kommun ska vara tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga såväl när 
det gäller att få kontakt med olika förvaltningar, fysisk miljö, information, väg-, tåg-, flyg- och fibernät 
samt språk. 
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Medskapande innebär att Sunne kommun lyssnar på invånarnas åsikter och perspektiv och bjuder in 
barn, unga, vuxna, föreningar, lokala grupper och företag att delta i kommunens utveckling och i 
skapandet av de tjänster kommunen erbjuder. 
 
Mångfald innebär att Sunne kommun ska vara en plats där alla människor får plats oavsett kön, köns- 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
 
 
 
 
PRIORITERADE OMRÅDEN 
Fyra områden som är särskilt viktiga att arbeta med för att nå visionen har identifierats: 
 
Livskvalitet 
Hållbar kommun 
Livslångt lärande 
Näringsliv och arbete 
 

1. LIVSKVALITET 
Övergripande mål 
I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras 
olikheter  
 
I Sunne finner alla människor sin egen livskvalitet i livets alla skeden. Här känner sig människor trygga 
och välkomna. I utsatta livssituationer finns stöd att få. I Sunne värdesätter vi varandras olikheter. 
 
Attraktiva boenden finns i hela kommunen. Människor möts i levande miljöer. Fler har upptäckt 
fördelarna med hela Sunne som en plats att leva på.  
 
Sunne centrum är en attraktiv mötesplats som kännetecknas av det unika där upplevelser och handel 
samspelar. Kommunen underlättar och stöttar utveckling som främjar ett gott liv i kommunens alla delar. 
 
Kommunen är en medskapare när invånare och föreningar tar initiativ till stora och små arrangemang som 
ger uppmärksamhet och lockar människor till Sunne. Nya kultursatsningar finns och berättandet har 
funnit nya vägar. Sunne är ett nav i det svenska och nordiska kulturlivet och influeras och berikas av hela 
världens kultur. 
 
Sunne är en del av Värmland och tar aktivt ansvar i regionens utveckling och attraherar med sitt 
värmländska landskap och kynne. I omvärldens ögon är platsen starkt förknippad med de värden som 
också gör Värmland till en omtyckt del av Sverige. Ännu fler har upptäckt Sunne och Värmland. 
 
Kvantitativa mål 

- invånarantalet ökar 
- fler invånare är nöjda med och vill rekommendera andra att bo i Sunne 
- kommunen bedriver tillsammans med invånare och föreningsliv ett synligt arbete som ökar 

förståelse och acceptans för människors olikheter 
- 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 
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- fler utvecklingsprojekt bedrivs i samverkan med invånare, företag, föreningsliv och lokala grupper  
 

 
 
 

2. HÅLLBAR KOMMUN 
Övergripande mål 
I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur 
ekonomisk, social och ekologisk synvinkel. 
 
Sunne växer med varsamhet och tar hänsyn till globala klimatförändringar, natur- och kulturvärden och 
skapar förutsättningar för ett hälsosamt liv. Arbetet med en ny bro norr om centrala Sunne pågår för att 
skapa ett lugnare, tryggare och miljövänligare centrum. Vi använder våra resurser på ett respektfullt sätt - 
både för oss själva och kommande generationer och når de lokala miljömålen.  
 
Sunne är en föregångare och i blickfånget när det gäller utveckling och användning av grön effektiv 
teknik och skapar en bättre miljö lokalt, regionalt och globalt. 
 
I samverkan med Värmlands kommuner och Länsstyrelsen i Värmland bidrar Sunne till att de regionala 
och nationella miljömålen uppnås. 
 
Sunne kommun är en attraktiv arbetsgivare och har anställda med skiftande bakgrunder och erfarenheter 
vilket utvecklat våra arbetsmetoder, ökat kreativiteten och vår konkurrenskraft. Våra anställda speglar det 
samhälle vi verkar i. Sunne kommun präglas av jämställdhet och mångfald. 
 
Sunne kommun producerar tjänster av högsta kvalitet som människor vill ha. Kommunen är lyhörd och 
har skapat digitala och mellanmänskliga mötesplatser. Genom dialog med hjälp av Sunnemodellen tar vi 
vara på alla människors engagemang för platsen där vi bor och verkar. Individen sätts i centrum och 
invånarna bidrar till att utveckla Sunne. Öppenhet, medskapande och ett gott bemötande skapar tillit. 
 
Kvantitativa 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 energianvändning 
- halterna av skadliga kemikalier och luftföroreningar minskar 
- en bro norr om Sunne byggs 

 
3. LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Övergripande mål 
Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin 
fulla potential 
 
I Sunne lär vi hela livet och i skolan har alla de bästa förutsättningarna för att kunna förverkliga sina 
livsdrömmar.   
 
Digital teknik har gjort kunskap och utbildning mer tillgänglig i både kommunala verksamheter och 
samhälle. Fler invånare har upptäckt att det finns möjligheter att vidareutbilda sig – på gymnasium, 
yrkeshögskola, folkhögskola, universitet och på distans. 
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Alla elever har möjlighet att utifrån sina behov tillgodogöra sig undervisning så att självtilliten och 
tryggheten ökar. Barn och ungdomar kommer tidigt i kontakt med entreprenörskap och får träna och 
utveckla sin kreativitet och företagsamhet.  
 
Vi utbyter erfarenheter och lär av andra lokalt, nationellt och internationellt. Via EU-projekt får vi stöd i 
vår utveckling både finansiellt och genom andras erfarenheter. 
 
Kommunen för en dialog med företagen så att våra utbildningar matchar näringslivets behov av 
kompetens.  
 
Samverkansklimatet mellan de värmländska utbildarna är gott. Människor har olika möjligheter att 
utbilda sig hela livet och det ökar Sunnes och Värmlands attraktionskraft som en plats att leva, studera, 
arbeta och driva företag på.  
 

 
Kvantitativa 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 

 
4. NÄRINGSLIV OCH ARBETE 

Övergripande mål 
I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad 
 
I Sunne är det enkelt för företag att växa och att etablera sig. Här är det möjligt att förverkliga sina idéer 
och att få sin första arbetslivserfarenhet. Näringslivets affärer med utlandet har ökat och fler företag gör 
affärer med Norge. 
 
God planberedskap för nya etableringar finns. Minst en större etablering har valt Sunne innan år 2020. 
Det har gett nya arbetstillfällen och andra positiva kringeffekter.  
 
Arbetet med en ny bro norr om centrala Sunne är påbörjat för att underlätta både person- och godstrafik. 
Våra två stora industriområden på västra och östra sidan av Fryken knyts samman. 
 
Företagsföreningar och näringslivsenhet skapar spännande mötesplatser. Den företagsamhet och den 
initiativrikedom som präglar Sunne är ett viktigt tillskott för bilden av Värmland som ett framtidslän. 
Dialogen mellan kommun och företag pågår ständigt. Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat. 
 
Det är lätt att ta sig till, från och inom Värmland oavsett arbetspendling eller resor på fritiden. Fibernätet 
är utbyggt i hela kommunen. Invånare och företag i alla kommunens delar kan enkelt ta kontakt med 
omvärlden via internet. 
 
Kvantitativa mål 

- 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 


