Sunne - en bra plats
att etablera företag på.

Det sägs att humlan
inte borde kunna flyga.
“I vår by med 32 hushåll har vi
tio olika nationaliteter och över
tio företag, alltifrån e-handel till
matproduktion och vattenkraft.
Allt är möjligt!”
Lennart Svahn, entreprenör

Att ha 1100 hotellbäddar i en kommun med 13 100 invånare
borde kanske inte heller gå. Eller att, trots våra korta svenska
somrar, bygga upp ett vattenland stort som halva Gröna
Lund vid kanten av en insjö. Men det gör det. Sunne är fyllt
av exempel på företag som startats av visionärer som sett
möjligheter istället för hinder.
Sunne lär du känna bäst på plats. Här upplever du Värmland när
det är som bäst, på en plats som lever med devisen att allt är möjligt.
Några av de företag som redan valt att etablera sig i Sunne är Tetra
Pak, Selma Spa + och Doppelmayr Scandinavia AB.
Det finns många anledningar att besöka Sunne. Västanå Teater,
Selma Lagerlöfs Mårbacka och Vattenlandet är bara några exempel
Välkommen till Sunne!

Avstånd, med bil eller tåg
Stockholm: 4 timmar
Göteborg: 3 timmar
Oslo: 2,5 timmar
Flygplatser
Karlstad: 1 timme
Torsby: 30 min
Gardermoen: 2,5 timmar

Sunne
Värmland
Kommun: Sunne
Area: 1 297 kvadratkilometer
Angränsande kommuner:
Torsby, Arvika, Kil, Forshaga,
Munkfors och Hagfors
Invånare: 13 100 personer
Invånare/km2: 10
Antal hushåll: 6 518
Aktiva företag: 900
Föreningar: 200
Butiker i tätorten: 60 (90 totalt)
Restauranger: 25
Hotellbäddar: 1 100

Sunne har ett av Sveriges
bästa företagsklimat
– och det bästa i Värmland.
Värmland
Många världsledande företag har
sin bas i Värmland. I regionen finns
företagskluster inom stål-, verkstads-,
pappers- och förpackningsindustrin
såväl som inom informations-och
kommunikationsteknik (IKT). Volvo Wheel
Loaders, Uddeholm Tooling, Metso, Tetra
Pak, Stora Enso och Tietoenator är bara
några exempel på företag som etablerat
sig i Värmland.
Att det är attraktivt att etablera företag
i regionen har bekräftats av Financial
Times i sitt magasin för utländska
investerare. Magasinet rankar Värmland
som den mest attraktiva regionen i
Skandinavien.
Karlstad är den största staden i länet och
ligger längs E18 som förbinder Oslo i
Norge med S:t Petersburg i Ryssland via
Stockholm.

I regionen finns Karlstads Universitet,
där utbildning och forskning sker i nära
dialog med näringsliv och offentlig
verksamhet. Detta är tydligast i massaoch pappersindustrin där Stora Enso har
valt att basera sina forskningsresurser i
Värmland vid Karlstads universitet.

”Det är ett tillåtande klimat i
Sunne, man får både lyckas
och misslyckas”
Lena Bergström, VD
Hotel FrykenStrand

Företagsetablering
Varför Sunne?
Sunne är kommunen som har ett
av Sveriges bästa företagsklimat och
det bästa i Värmland. Varför? Vi
har snabb service, lättillgänglig
information och en stark
entreprenörsanda som genomsyrar
samhället.
Regionalt investeringsstöd
Det finns flera olika företagsstöd
att söka för investeringar i Sunne.
De syftar alla till ökad tillväxt och en
balanserad regional utveckling.
I Sunne kan du få upp till 30% i
investeringsstöd. Det går även att söka
stöd för att etablera en filial för ditt
företag. Kontakta näringslivsenheten
så hjälper vi dig att hitta lämpligt stöd i
processen.

Flera vägar in
Ett samtal – alla kontakter. Oavsett vem
du kontaktar om ditt företagsärende
lotsas du rätt. Du träffar då alla nödvändiga
kommunkontakter vid ett och samma
tillfälle.
Entreprenörsanda
På orten finns idérikedom och driv att
skapa nytt, något som märks både hos
anställda och företagare.
Bra företagsklimat
Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat eftersom vi har snabb service,
lättillgänglig information och att attityderna
till företagande är positivt på orten.

Konkurrenskraftigt markpris
Vi ser till att alltid ha attraktiv industrimark, färdigplanerad, till rätt pris.
Nära till beslutsfattare
I Sunne är det nära till människor.
Det gör ditt företagande effektivt och
möjligheten till påverkan stor.
God infrastruktur
Sunne ligger längs väg E45. Vi har tåg
med goda pendlingsmöjligheter till och
från Karlstad. Välutbyggt fiberbredband
där 100 % av kommunen har möjlighet
till anslutning.

Tradition av företagande
Det finns en industritradition som skapat
lojal och engagerad arbetskraft. Nya
ideér välkomnas och uppmuntras.

Källor: Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat, 2014, USP-process, Sunne kommun 2014, SKL insiktsmätning 2013

Branschbalans
Modern (storstads) kommun

Traditionell (glesbygds) kommun

Företagsstöd
33 %

33 %

Ortstjänster

10 %

Företagsstöd
Ortstjänster

10 %

Tillverkande

Tillverkande
80 %
33 %

Avfolkningskommun

Sunne kommun

Företagsstöd

25 %

Ortstjänster
70 %

5%

Företagsstöd
29 %

Tillverkande
17 %

Källa: Grufman Reje, Simpleranalys 2013

Ortstjänster
54 %

Tillverkande

Företagande
Näringslivet i Sunne är varierat
Små och medelstora företag växer mest
på orten. De största branscherna är
•
•
•
•

Verkstads- och byggindustrin
Grafiska industrin
Jord- och skogsbruket
Besöksnäringen

I Sunne finns också världsledande
företag för snötillverkning och annan
service för skidanläggningar.
Kopplat till branscherna finns utbildning.
Störst på området är Brobygrafiska som
riktar sig mot den grafiska industrin och
Södra Viken som har utbildning inom
jord- och skogsbruk.

Andel företagare
Sunne
Värmland
Sverige

9,7 %
6,1 %
6,7 %

Procentuell andel av befolkningen i
åldern 20-64 år som driver ett eget
företag. 2012, SCB

“Styrkan med att vara en
liten kommun är
att alla bara är ett
telefonsamtal bort”
Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare,
Sunne kommun

Sysselsättningsgrad
Sunne
Värmland
Sverige

93,1 %
90,5 %
91,5 %

Arbetsförmedlingen, 2013

“Du kan enkelt driva
internationella företag här,
eftersom det byggs
supersnabbt bredband
i hela Sunne”
Ola Evensson, VD
Fryksdalenssparbank

Skatter och kostnadsläge
Lön- och personalkostnader

Kontor

Hyra (kr/kvm)

Markpris

Värmland Riket
Varuproducenter
316
331
Tjänsteproducenter 301
314

Sunne
Örebro
Göteborg
Stockholm

400–800
700–1800
650–2600
900–5200

Industimark
Tomtmark

Lönesumma per sysselsatt efter branschgrupp,
tusental kronor, löpande priser. Regionfakta, 2011

Elkostnad

2007

2013

Industrilokal

Hyra (kr/kvm)

Sverige
0,062
Norge
0,072
Tyskland
0,094
Litauen
0,054
Storbritannien 0,095

0,079
0,081
0,086
0,122
0,113

Sunne
Örebro
Göteborg
Stockholm

225–425
300–776
350–950
550–1300

Utveckling av elkostnad i euro för industriföretag
med förbrukning 500–2000 MWh/år. Eurostar, 2013

Svefa AB, marknadsinfo,2014

Från 10 kr/kvm
Från 20 kr/kvm

Bolagskatt
Sverige
Norge
Tyskland

22%
28%
29,5%

Kapitalinkomstskatt och skatt
på aktieutdelning
Sverige
Norge
Tyskland

30%
27,5%
25%

Näringslivsenheten
Hör av dig till oss på näringslivsenheten
om du har frågor. Vi erbjuder företagsrådgivning,
coaching, mötesplatser, seminarier och andra
aktiviteter som företagen efterfrågar i en kreativ
miljö på Ideum. Här möts studenter, företag och
offentlig sektor.
Telefon 0565 –155 00
ideum@sunne.se www.sunne.se
facebook.com/naringslivsunne
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