Vision

Arbetsstrategier

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

Medskapande

Mål

Verksamhet och
handlingsplaner

Mångfald

2015

2016

2017

fyllelse
Resultatet ska vara 1,0 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag..
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60 procent av investeringarna ska

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

Målupp

finansieras med egna medel.
Skattesatsen ska vara oförändrad,
22:15 kronor per hundralapp.
Soliditeten, eget kapital i förhållande till totala
tillgångar, ska vara 56 procent.

Hundra kronor i skatt används så här i Sunne kommun

Sunne kommun
Årsredovisning Kortversion 2017

Tillgänglighet

Årets resultat

Resultat

(mkr)
35

Årets resultat var 30,2 miljoner kronor, 25,0 miljoner bättre än budgeterat
och en förbättring med 1,4 miljoner sedan 2016. Större delen av överskottet
förhållande till budget består i reavinster i samband med fastighetsförsäljningar (cirka 15 miljoner) och återsökning av bidrag från Migrationsverket
(cirka 9 miljoner kronor). I övrigt har verksamheterna haft måttliga eller små
budgetavvikelser.
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År 2017 finansierades investeringarna till 105 procent med egna pengar (2016
var det bara 63 procent). De senaste fem åren har investeringarna i genomsnitt
till 105 procent finansierats med egna medel.

Årets händelser

Skattemedel
Investeringar

80

Investeringar

2015

2016

2017

Fakta, Sunne kommun 2017
Kommunens yta, km2
Folkmängd den 31 december

1 288
13 331

Årets flyttningsnetto

– 67

Årets födelseöverskott

– 27

Värdiga vinnare av utmärkelsen Årets arbetsplats 2017 var Familjecentralen
Pusslet!
Den nationella temaveckan Balansera mera ordnades i oktober.
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt en distriktsköterska genomförde
träffar med seniorer. Syftet var att minska risken för fall.
År 2017 valde kommunen att driva verksamheten vid Tossebergsklätten i
egen regi.
Under höstterminen gjordes en stor satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).
Bygget av en ny förskola med plats för 108 barn påbörjades i mars och
beräknas stå klart i april 2018.
Enheten näringsliv och tillväxt tog över ansvaret för turismutvecklingen.

Mandat i kommunfullmäktige 2015-2018
Parti
Socialdemokraterna (S)

Mandat
12

Centerpartiet (C)

9

Moderata samlingspartiet (M)

6

Hela Sunne

5

Sverigedemokraterna (Sd)

4

Folkpartiet liberalerna (Fp)

2

Miljöpartiet de gröna (Mp)

2

Vänsterpartiet (V)

1
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