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Sunne 2025 – modigt, enkelt och möjligt!

Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne.

Äntligen! Ett arbete som påbörjades 
under hösten 2012 är i hamn. 

Den 26 maj beslutade kommun-
fullmäktige om Sunnes nya kommun-
strategi som ska gälla till 2025. 
Visionen är framarbetad under ledning 
av en fullmäktigeberedning i dialog 
med invånare i Sunne kommun.  

Över 1000 åsikter har vävts in i 
arbetet där också den nya Värmlands-
strategin har spelat en viktig roll.

Sunne är platsen där modet 
växer, livet är enkelt och allting 
är möjligt. Så låter visionen som 
beskriver essensen av vilket Sunne 
politiker och invånare vill se 2025. 

Bilden som växt fram under arbetets 
gång är ett Sunne som är modigt, 
enkelt och möjligt. 

Ett Sunne där alla kan finna en 
plats och där vi både välkomnar och 
värdesätter varandras olikheter.

Ett Sunne där det livslånga lärandet 
är en självklarhet och näringslivet 
ges de bästa förutsättningarna att 
utvecklas oavsett bransch. 

Ett Sunne som tar vara på 
människors initiativ och drivkraft och 
också finns där då livet är tufft och 
utsatt på olika sätt. 

Ett hållbart Sunne som växer 
varsamt ur alla synvinklar. 

Ett Sunne som upplevs välkomnande 
och möjligt för invånare, studenter, 
besökande och företagare.

Övergripande visonära mål
För att förmedla bilden av Sunne 2025 
har politikerna valt att formulera fyra 
visionära mål som tillsammans med 
den övergripande visionen ska ange 
färdriktningen

– I sagolika Sunne är det nära 
mellan människor och vi värdesätter 
och välkomnar varandras olikheter 

– I Sunne pågår ett samtal som gör 
att varje generation tar sitt ansvar så 
att vi växer varsamt 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

Dessa visionära mål ska också 
ligga till grund då verksamhets- och 
handlingsplaner arbetas fram.

Till dessa mål finns det kvantitativa 
mål kopplade. Dessa kommer att 
följas upp kontinuerligt för att se om 
vi är på rätt väg.

Arbetsstrategier
För att nå vision och mål har politikerna 
enats om tre arbetsstrategier som 
ska genomsyra allt arbete som 
bedrivs och alla beslut som tas inom 
kommunen. Dessa är medskapande, 
mångfald och tillgänglighet. De 
tre arbetsstrategierna ska också 
finnas med i alla verksamhets- och 
handlingsplaner.

Tillgänglighet innebär att Sunne 

kommun ska vara tillgänglig för alla 
oavsett funktionsförmåga.

Medskapande innebär att Sunne 
kommun lyssnar på invånarnas åsikter 
och perspektiv och bjuder in till att 
delta i kommunens utveckling och i 
skapandet av de tjänster kommunen 
erbjuder.

Mångfald innebär att Sunne 
kommun ska vara en plats där alla 
människor är välkomna oavsett vem 
man är.

Att det finns en vision och en strategi 
är viktigt för både invånare, politiker 
och medarbetare. Det underlättar 
för oss som medarbetare att ta fram 
planer och genomföra beslut. Att 
veta vart vi är på väg.  Den gör det 
också enklare för invånare och de som 
funderar på att etablera ett företag, 
studera eller flytta till Sunne att veta 
vad kommunen står för och vill.

Det är nu det börjar!
Det är nu arbetet börjar – att leva 
visionen i vårt dagliga arbete och i 
mötet med människor. Att ha med 
oss den nya visionen i allt vi gör 
– att vi låter de visionära målen och 
arbetsstrategierna genomsyra vårt 
arbetssätt och vårt förhållningssätt.     

Under hösten får alla invånare en kort 
version av den nya kommunstrategin i 
brevlådan – även alla medarbetare får 
sitt eget exemplar. 

Till dess kan du som vill läsa mer 
om den nya visonen göra det på http://
www.sunne.se/kommunstrategi

Med vänliga hälsningar
Anna Blomquist


