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Intensivt arbete med ny kommunstrategi för Sunne

Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne.

Just nu pågår ett intensivt arbete 
med en ny kommunstrategi för 
Sunne.  Det leds av en beredning 
med 7 representanter från kommun-
fullmäktige med Ida Nilsson (c) 
som ordförande. Beredningen har 
intervjuat drygt 300 personer. De 
har besökt alla lanthandlar, skolan 
i Stöpafors, Sunne centrum och Ski 
Sunne. Fyra frågor har ställts:

- Vad vill du att vår kommun ska 
vara känd för 2020?

- Hur vill du att det ska se ut i vår 
kommun 2020?

- Vad är det som gör att du väljer att 
bo kvar i vår kommun 2020?

- Vad är det som gör att människor 
väljer att flytta till Sunne 2020?

Utöver intervjuerna har beredningen 
träffat  pensionärs-, handikapp- och 
ungdomsråd. På en ungdomsmässa 
mötte de elever på högstadiet och 
gymnasiet. Totalt är det cirka 500 
personer som varit involverade och 
1080 åsikter har registrerats.

Allt material har sammanställts i 10 
kategorier. Flest åsikter handlar om 
kultur & fritid, näringsliv och platsen. 

Beredningen har vävt samman  in-
samlade åsikter med synpunkter från 
näringslivet, nya Värmlandsstrategin 
och arbetet med platsvarumärket 
SUNNE|VÄRMLAND. 

Beredningen, kommunstyrelsen 
och ledningsgruppen har sedan 
arbetat fram ett förslag på en vision 
som beskriver hur Sunne kommun 
ska vara 2020. Visionen låter så här:
”Sunne är platsen med de modiga 
människorna där livet är enkelt 
och allting är möjligt”

Samtidigt togs ett antal områden 
fram som man tycker är särskilt 
viktigt att arbeta vidare med:

• Livskvalitet
• Hållbar kommun ur miljö-, eko-

nomisk- och social synvinkel

• Kunskapsutveckling – skola
• Demokrati – kommunikation
• Näringsliv – jobb och infrastruktur
Dessa områden beskrivs så här: ”I 

sagolika Sunne är det nära till både 
jobb och människor och vi värdesätter 
och välkomnar varandras olikheter”.

”I Sunne för vi ett pågående samtal 
där alla bidrar till en långsiktigt hållbar 
plats som växer med varsamhet ur 
ekonomisk, social och ekologisk 
synvinkel”.

”Sunne öppnar upp mot omvärlden 
genom ett livslångt lärande där alla 
har möjlighet att nå sin fulla potential”

”I Sunne finns de bästa förut-
sättningarna för ett brett näringsliv 
och en växande arbetsmarknad”.

Till varje prioriterat område ska 
det sättas ett antal konkreta mål. Det 
viktiga med målen är att de ska gå 
att mäta och på så sätt följa för att se 
om vi är på rätt väg. Just detta arbetar 
beredningen med nu.

Beredningen föreslår också att vi 
under samtliga områden ska arbeta 
med medskapande, mångfald och 
tillgänglighet. Detta ska synas i de 
mål som sätts. 

På så vis blir det alla medarbetares 
och politikers gemensamma ansvar att 

arbeta med dessa områden.

Strategi – varför då?
Det är särskilt viktigt för en 
kommun att ha en strategi – och att 
visionsarbetet är omfattande. Det 
säger forskare vid  Högskolan i Borås 
och Kommunforskning i Västsverige. 
De säger att det är ”angeläget att 
kommuner genomför rejäla egna 
visionsarbeten för att ringa in 
utmaningar, hinder och möjligheter.”  

En strategi hjälper politiker och 
medarbetare att arbeta målinriktat 
och fokuserat. En strategi är ett stöd 
då det ska fattas beslut och det ger 
också arbetsro – vi vet vad vi ska 
göra. Det är därför det är viktigt att 
många har varit med i arbetet – att det 
blir en strategi och vision som känns 
angelägen och verklighetsförankrad.

Strategin är även till för våra 
invånare – de kan på ett tydligt sätt se 
vilka prioriteringar som görs.

Strategin kan också ses som ett bra 
beslutsunderlag för människor som 
funderar på att flytta till Sunne – vad 
vill den här kommunen med skolan, 
äldrevården och näringslivet?

I slutet av oktober lämnas en slut-
rapport till kommunfullmäktige. 
Sedan ska arbetet ut på remiss. Då har 
alla möjlighet att lämna synpunkter på 
materialet. Alla synpunkter ska med 
då den slutgiltiga versionen samman-
ställs. I juni 2014 fattar fullmäktige 
beslut om den nya strategin och då 
påbörjas arbetet med handlings- och 
aktivitetsplaner.

Det finns ett otroligt engagemang 
både hos invånare, medarbetare 
och politiker. Ambitionen är 
hög  – strategin ska vara levande, 
användbar och den ska kännas!

Med vänliga hälsningar
Anna Blomquist


