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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

Medskapande

Mål

Verksamhet och
handlingsplaner

Mångfald
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fyllelse
Resultatet ska vara 2,1 procent av
skatteintäkter och generella statsbidrag.
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60 procent av investeringarna ska finansieras

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

med egna medel.
Skattesatsen ska vara oförändrad, 22:15
kronor per hundralapp.
Soliditeten, eget kapital i förhållande till totala
tillgångar, ska vara 55 procent.

Hundra kronor i skatt används så här i Sunne kommun

Sunne kommun
Årsredovisning Kortversion 2016

Tillgänglighet

Årets resultat

Resultat

(mkr)

Årets resultat var + 28,8 miljoner kronor, en förbättring med 19,3 miljoner sedan
2015. Det var 3,8 procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som
gjorde att 13,8 miljoner kunde avsättas till en resultatutjämningsreserv.
I förhållande till budgeten blev det ett överskott på 14,6 miljoner totalt. De
stora verksamheterna barns lärande samt vård och omsorg hade underskott.
Teknik- och kostverksamheten gick med 6,2 miljoner plus tack vare försäljningar av skog och anläggningar. Individstöd fick ett stort överskott på 15,9
miljoner tack vare bidrag från Migrationsverket.
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Investeringsutveckling

År 2016 finansierades bara 63 procent av investeringarna med kommunens egna
pengar. De senaste fem åren har investeringarna i snitt skett till 94 procent med
egna medel.
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Fakta, Sunne kommun 2016
Kommunens yta, km2
Folkmängd den 31 december
Årets flyttningsnetto
Årets födelseöverskott

1 288
13 425
+ 247
– 40

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

Sunne Turism och camping såldes till Grönklittsgruppen. Företaget ska
utveckla hela området
Sunne har det bästa företagsklimatet i Värmland och ligger på 31:a plats av
Sveriges 290 kommuner
Det behövs fler bostäder i Sunne och många detaljplaner blev färdiga 2016.
Nu arbetar kommunen för att intressera byggföretag att sätta igång
Bredbandsutbyggnaden fortskred och de flesta har nu tillgång till fiber
anslutning. Några få områden återstår. Mycket arbete har uträttats på
frivillig basis i kommunen
Flyktingmottagandet fungerade mycket bra i Sunne, tack vare fantastiska
insatser både från kommunens personal och alla Sunnebor som öppnade sina
hem, särskilt för de ensamkommande barnen
Den stora ombyggnaden och renoveringen av Skäggebergsskolan blev klar
EkebyVägen är Sunnes nya verksamhet för daglig sysselsättning, arbets
träning och second handförsäljning
En miljöstrategi började tas fram av medarbetare och politiker gemensamt.
Den ska bidra till att Sunne blir en hållbar kommun

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

