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Sunne är platsen där modet växer,
livet är enkelt och allting är möjligt
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För att nå vision och mål ska tre arbetsstrategier genomsyra allt arbete
som bedrivs och alla beslut som tas inom kommunen. De tre arbetsstrategierna återﬁnns i samtliga verksamhets- och handlingsplaner:
 Tillgänglighet
 Medskapande
 Mångfald

Måluppfyllelse
Finansiella mål
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Verksamhet och
handlingsplaner

Mångfald 10

Resultatet ska vara 0,8 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.
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37 procent av investeringarna ska
finansieras med egna medel.
Skattesatsen ska vara oförändrad,
21,67 kronor per hundralapp.

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.
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Hundra kronor i skatt används så här i Sunne kommun

Fyra områden som är särskilt viktiga att arbeta
Enidentiﬁ
hundralapp
i skatt
med för att nå visionen har
erats:
används så här i Sunne
 Livskvalitet
 Hållbar kommun
 Livslångt lärande
 Näringsliv och arbete
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Sunne kommun
Årsredovisning Kortversion 2019

Prioriterade områden

totala tillgångar, ska vara 53 procent.

Årets resultat

Resultat

(mkr)
35

Kommunen redovisade ett resultat på 4,3 mkr. Ett mer rättvisande resultat är
det så kallade balanskravsresultatet, som tar hänsyn till tillfälliga intäkter och
kostnader. Balanskravsresultatet var nästan identiskt, 4,5 mkr. Årets resultat var
således något sämre än det budgeterade om 6,2 mkr.
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Självﬁ nansieringsgraden 2019 uppgick till 75 procent och innebar att investeringarna inte fullt ut ﬁ nansierades med medel från verksamheten, utan också
med ökade lån. Självﬁ nansieringsgraden bedöms ligga på en godtagbar nivå.
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Fakta, Sunne kommun 2019
Kommunens yta, km2
Folkmängd den 31 december

1 288

Årets flyttningsnetto

–58

Årets födelseöverskott

+12

Mandat i kommunfullmäktige 2019-2022
Parti



13 306




Mandat

Centerpartiet (C)

11

Socialdemokraterna (S)

10

Sverigedemokraterna (Sd)

5

Moderata samlingspartiet (M)

5

Hela Sunne

4

Liberalerna (L)

3

Vänsterpartiet (V)

1

Miljöpartiet de gröna (Mp)

1

Kristdemokraterna (KD)

1



Sunne blev den först digitalt framtidssäkrade kommunen i Sverige 31 januari
2019. Det gamla kopparnätet ersattes med moderna nätlösningar via ﬁber eller
mobil.
Daglig sysselsättning på Bergskog utsågs till årets arbetsplats 2019. Personalen
respekterar varje individ, står för allas lika värde och ser olikheter som en
styrka.
Tre större byggen inleddes under året. På Magasinsgatan bygger kommunen
45 lägenheter genom sitt bolag Sunne Fastighets AB,
Ett markanvisningsavtal tecknades mellan kommunen och företaget Climate
Arena, som vill bygga en testanläggning för fordon vid Södra Viken.
SG/Södra Viken var 2019 för första gången värd för eventet Skogens dagar,
som arrangeras vart tredje år av organisationen Skogen i Skolan.
En innehållsrik mötesplats formas på Mejeriängen i centrala Sunne genom
Leaderprojektet Sagan om Sunne 2.0. Området ska locka till rörelse och
kultur upplevelser.
Rågvägen, ett serviceboende inom LSS, utökades med fyra lägenheter.
Behovet av LSS-lägenheter är stort och Rågvägen är det nyaste tillskottet.
Sunne Fastighets AB tog över det tidigare Hotell Selma Lagerlöf. Denna
stolta karaktärsbyggnad kan nu bland annat tillgodose kommunens egna
lokalbehov.

LÄS MER

Hela årsredovisningen finns på sunne.se.
Där kan du läsa mer om verksamheter, mål och resultat,
både i ord, bilder och siffror.

Sunne kommun Kvarngatan 4 686 80 Sunne
Tel: 0565-160 00 kommun@sunne.se
www.sunne.se

