Pressmeddelande 30 maj 2017

Sunne klättrar på listan ”Årets superkommuner”
Tidningen Dagens Samhälle utser ”Årets superkommuner” för att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Kommunernas utveckling och attraktivitet undersöks på tio områden.
Sunne kommun klättrar tio placeringar i rankingen och ligger på 12:e plats av landets totalt 131
landsbygdskommuner. I Värmland hamnar Sunne på första plats och är den högst rankade landsbygdskommunen på demografi och utbildningsnivå. En hög attraktivitet och ett stort antal företag per
invånare drar upp kommunens resultat.
Undersökningen handlar om attraktivitet, mätt i form av inrikes flyttnetto, hur många som lämnar
grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och
antal företag i kommunen. Kommunernas förutsättningarna för framtiden granskas också: befolkningens utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och demografi.
– Sunne klättrar på listan för att vi jobbar målmedvetet och långsiktigt. Hela samhället har fått en
gemensam kompass i vår kommunstrategi som är framtagen tillsammans med Sunneborna. Många är
med och bidrar till utvecklingen och skapar en dynamisk plats. Det är väldigt roligt att vi ligger så bra
till i landet och på första plats i Värmland. Ett kvitto på att vi gör en hel del saker rätt, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.
Läs mer om undersökningen på Dagens Samhälles webbplats:
http://superkommuner2017.dagenssamhalle.se/
Har du frågor kontakta gärna
Gunilla Ingemyr
Kommunstyrelsens ordförande, Sunne		
070-181 43 98, gunilla.ingemyr@sunne.se
Fakta om undersökningen:
Kommunerna är uppdelade i tre kategorier, Storstadskommuner, täta kommuner och landsbygdskommuner. Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den bygger på befolkningstäthet och
antal invånare. Varje kommun tävlar mot andra kommuner inom samma kommunkategori.

Några exempel på andra undersökningar under året:
•
Sunne kommun är bäst i Sverige på att ge service till företagen i myndighetsutövning. Det visar Sveriges Kommuner
och Landstings undersökning ”Öppna jämförelser 2016”. Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare
•
Sunne är bäst i Värmland och fjärde bästa bredbandskommunen på landsbygden i Sverige
•
Sunne ligger tvåa av 290 kommuner i Sverige när det gäller att få nyanlända i jobb. Fler än hälften fick jobb efter att
de lämnat Arbetsförmedlingens(AF) etableringsuppdrag enligt deras statistik 2016
•
Sunne hamnar på plats fem av Sveriges alla kommuner i en undersökning om var invånarna är lyckligast. Undersökningen är gjord av två nationalekonomer vid Internationella handelshögskolan i Jönköping
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