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

Resultatet ska vara 1,0 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
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43 procent av investeringarna ska
finansieras med egna medel.
Skattesatsen ska vara oförändrad,

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.

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

22:15 kronor per hundralapp.
Soliditeten, eget kapital i förhållande till
totala tillgångar, ska vara 57 procent.
Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen,
eget kapital i förhållande till totala tillgångar,
ska vara 21 procent.

Hundra kronor i skatt används så här i Sunne kommun

Sunne kommun
Årsredovisning Kortversion 2018

Medskapande

För att nå vision och mål ska tre arbetsstrategier genomsyra allt arbete
som bedrivs och alla beslut som tas inom kommunen. De tre arbets
strategierna återfinns i samtliga verksamhets- och handlingsplaner:
Tillgänglighet
Medskapande
Mångfald

Årets resultat

Resultat

(mkr)
35

Kommunen redovisade ett resultat på 14,5 mkr. Ett mer rättvisande resultat är
det så kallade balanskravsresultatet, som tar hänsyn till tillfälliga intäkter och
kostnader. Balanskravsresultatet var 12,6 mkr. Årets resultat var således bättre
än det budgeterade om 7,8 mkr.
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Årets investeringar var 69,3 mkr. Investeringarna finansierades till 2/3 med
egna medel. Sett över en 5-årsperiod uppnåddes dock målet att självfinansiera
investeringar till 100 % eller mer.
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Fakta, Sunne kommun 2018
Kommunens yta, km2
Folkmängd den 31 december

1 288
13 261

Årets flyttningsnetto

– 52

Årets födelseöverskott

– 18

Telia och Sunne kommuns samarbetsprojekt Hjärta Sunne tog hem första pris
vid European Broadband Awards 2018.
Värdiga vinnare av utmärkelsen Årets arbetsplats 2018 blev miljö- och bygg
enheten.
Sunne kommun har drivit ett framgångsrikt integrationsprojekt, SINK, med
stöd av Länsstyrelsen Värmland.
Verksamheten på Badhusgatan startade och vänder sig till ungdomar i åldern
16–21 år, med funktionsvariationer och behov av stöd.
Kvarngatan renoverades och fick bättre belysning, en fin trädallé, cykelmöjlig
heter m. m.
Den nya kommunala förskolan Torvnäs med plats för 108 barn öppnade i maj.
SG Södra Viken anordnade, och deltog i, bland annat Södra Viken-dagen
med SM i skog.
Sunne författardagar bjöd på tre dagar av spännande möten med framgångs
rika författare och kulturpersonligheter.

Mandat i kommunfullmäktige 2018-2022
Parti

Mandat

Centerpartiet (C)

11

Socialdemokraterna (S)

11

Moderata samlingspartiet (M)

5

Sverigedemokraterna (Sd)

5

Hela Sunne

4

Liberalerna (L)

3

Miljöpartiet de gröna (Mp)

1

Vänsterpartiet (V)

1

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

