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Handlingsplan – kommunens prioriteringar
I handlingsplanen beskrivs kommunens prioriteringar som verkar för att förbättra förutsättningarna för service
på landsbygden.

Upphandling
Målet är att upphandlingar utförs med en för kommunen god och långsiktigt hållbar totalekonomi som
ger en god livsmiljö med långsiktigt hållbar utveckling 1 . Vi verkar för att öka förutsättningarna för
lokala företag att lämna anbud till kommunen. En ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer
håller just nu på att arbetas fram.
Hemsändning
Verka för fortsatt hemsändning av matvaror till personer på landsbygden som inte har möjlighet att ta
sig till butiken och handla själva.
Infopoint
Sunne kommun har i dagsläget avtal med 9 verksamheter att agera Infopoint-satelliter för ökad service
för kommunens besökare. Verksamheternas personal har utbildats för att kunna komplettera
informationsspridningen gällande besöksmål och aktiviteter som besökarna kan ta del av. Målgruppen
får därmed en bredare åtkomst till aktuell och betydelsefull information om kommunen. En
kontinuerlig utveckling av verksamheten är viktig för att möta besökarnas behov av service.
Samlokalisering med andra serviceslag skapar också mervärde för besökaren.
LIS-områden
Enheten plan och projekt har under en tid arbetat fram nya förslag till LIS-områden
(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Beslut förväntas komma i början av 2020.
Eu-samordning
Enheten näringsliv och tillväxt vill genom funktionen EU-samordnare skapa fler möjligheter till utökad service

på landsbygden genom att bidra med kompetens till föreningar och företag kring möjlig extern
finansiering i landsbygdsutvecklingsprojekt och företagsstöd.
Näringslivsutveckling
Sunne kommun ska verka för ett gott företagsklimat i hela kommunen, där tonvikten ligger i god
dialog med näringslivet. Genom omvärldsbevakning ser vi möjligheter och utmaningar som de lokala
företagen står inför. Sunne kommun erbjuder sedan ett antal år en lotsfunktion (LED-grupp) där
tillståndsfrågor diskuteras på ett tillgängligt sätt. Kunskapsöverföring mellan olika enheter sker
kontinuerligt och berörda funktioner kan också sammankallas med kort varsel vid behov.
Bostadsbyggande
Översiktsplanen visar på möjligheten att bygga nästan 1100 nya bostäder i tätorter och kyrkbyar, varav nära
300 utanför centralorten, huvudsakligen i enbostadshus. Därtill kommer ett antal bostäder i glesbebyggelsen. I
miljö- och byggenhetens vision och strategi framhålls att god planberedskap ska eftersträvas, så att det finns
planlagd mark för olika ändamål när behov aktualiseras.

1

Upphandlingspolicyn antogs av kommunfullmäktige 2014-04-28
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Övriga insatser
Sunne kommun arbetar aktivt med frågor som är viktiga för landsbygdsutveckling och i förlängningen bidrar
till invånarnas livskvalité samt det lokala näringslivets konkurrenskraft. Ibland handlar det om att vara
landsbygdens representant i viktiga regionala och eller nationella frågor medan det i andra sammanhang
handlar om att samla in nödvändig information från allmänhet, föreningar och företag inför förändringar eller
beslut.

Fiber
En förutsättning för tillgänglighet och konkurrenskraftigt företagande är tillgången till snabb kommunikation i
form av fiberuppkoppling. Fibernätet är utbyggt i hela Sunne kommun och ger därför goda förutsättningar för
näringsverksamhet och kommersiell service. Detta bidrar till ökad attraktionskraft för landsbygden och en
förutsättning för nyetableringar av både invånare och företag på landsbygden

Paket och leverans
Tillsammans behöver vi arbeta för att varudistributionen finns kvar i hela kommunen som en viktig del av
landsbygdsutvecklingen. Framförallt paketdistribution som behöver utökas på landsbygden för att den ska
kunna vara konkurrenskraftig. I framtiden kan ny teknik möjliggöra transporter med självkörande fordon eller
paketutlämning med drönare. Genom att medverka i olika forum där dessa frågor behandlas kan vi gemensamt
informera om landsbygdens utmaningar kring varudistributionen för fortsatt konkurrenskraft samtidigt som vi
tar del av nya idéer som kan vara av stor vikt för den här delen av serviceområdet.

Föreningsstöd
Föreningar i Sunne kommun kan ansöka om ekonomiskt bidrag från kommunen. Avsikten med bidraget till
föreningar och organisationer ska vara att berika invånarnas livsmiljö. Genom bidragsgivning vill Sunne
kommun stödja ett varierat utbud av föreningar och organisationer i hela kommunen2. Via kommunens
webbplats www.sunne.se kan man läsa mer om hur man kan ta del av dessa stöd.

Företagsträffar i kyrkbyarna
För att ta del av de lokala företagens möjligheter och utmaningar bjuder näringslivsenheten in till olika
företagsträffar i kyrkbyarna, ibland med ett aktuellt tema i fokus.

Allmänna träffar i kyrkbyarna
För att skapa en bra dialog med Sunne kommuns invånare bjuder Sunne kommun in till olika träffar. Träffarna
belyser ibland viktiga frågor som kommunen behöver invånarnas åsikter om.

https://sunne.se/globalassets/upload/forfattningssamling1/policy-och-riktlinjer/ekonomiskt-stod-till-foreningar-ochorganisationer-riktlinjer.pdf
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