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Hur känns Sunne 2020?

Anna Blomquist, tillväxtstrateg i 
Sunne kommun

Hur ser det ut i Sunne 2020? Vad 
är det för känsla som genomsyrar 
kommunen? Finns det plats för 
människor från olika kulturer och 
olika åldrar? Är det okej att vara 
annorlunda i Sunne? Är Sunne en bra 
plats att bli gammal på? Känns det 
tryggt att röra sig i Sunne alla tider 
på dygnet? Känns det välkomnande 
att komma till Sunne om jag har 
ett funktionshinder? Väljer unga 
människor att bo i Sunne? Går det 
att hitta sin första lägenhet i Sunne? 
Hur är det att vara barn i Sunne? 
Är det spännande att gå i skolan i 
Sunne? Väljer unga människor en 
eftergymnasial utbildning? Finner 
företagen den kompetens de behöver? 
Är Sunne en bra plats att driva 
företag på? Hur ser infrastrukturen 
ut? Går det att arbetspendla till och 
från Sunne? Finns det jobb för unga 
att få i Sunne? Vilka nya spännande 
företag har etablerat sig i Sunne? 
Hur är samarbetsklimatet mellan 
näringslivet och kommunen? Hur är 
samtalsklimatet mellan kommunen 
och medborgarna? I vilken riktning 
har kyrkbyarna utvecklats? Vilka 
människor väljer att flytta till 
Sunne? Vilka uttryckssätt för 
berättartraditionen vidare? 

I november drog arbetet med att ta 
fram en ny kommunstrategi i gång 
på allvar. 

En fullmäktigeberedning, utsedd 
av kommunfullmäktige, har fått i 
uppdrag att leda arbetet. Den nya 
kommunstrategin sträcker sig mellan 
åren 2014-2020. 

Kommunfullmäktige beslutade i 
maj 2012 att strategin ska tas fram 
i bred samverkan med kommunens 
invånare enligt en modell som 
arbetades fram i EU-projektet Genius 
Loci. Sunnemodellen, bygger på 

5 pusselbitar och handlar både om 
ett förhållningssätt och en praktisk 
metod för att ta vara på människors 
kompetens och vilja att bidra. 

Förhållningssättet är att människor 
vill och kan bidra med sina olika 
erfarenheter och kompetenser. 

Människan/individen sätts i centrum 
i arbetsmodellen. Syftet är att ta vara 
på individens kreativitet och vilja att 
vara med och påverka. Att arbeta med 
medskapande innebär att människor 
bjuds in tidigt i processen och att 
grupper mixas.

Eftersom mixen av olikheter och 
infallsvinklar ger olika perspektiv 
ska möten mellan olika människor, 
intressen, åldrar, nationalitet och 
branscher skapas. Att möta människor 
som tänker annorlunda och har andra 
infallsvinklar än jag själv, skapar 
förståelse mellan olika behov. 

Förmågan att lyssna och ta vara på 
varandras kreativitet och idérikedom 
bygger på hur vi bemöter varandra. 
För att få en trygg och kreativ samtals-
miljö behöver vi möta varandra med 
ödmjukhet och ha en öppenhet för 
allas åsikter. Att ha ett öppet sinne och 

vara medveten om de fördomar 
och förutfattade meningar vi alla 
bär på.

Pusselbiten öppenhet handlar om 
att det inte ska finnas några dolda 
agendor – arbetet börjar med ett 
blankt papper. Inga färdiga lösningar 
finns. Allt som arbetas fram 
presenteras så att allt blir transparent.

Med dessa pusselbitar på plats 
skapas ett ömsesidigt förtroende – 
tillit – som gör att vi tillsammans kan 
skapa förutsättningar för utveckling 
och tillväxt.

Politikerna i fullmäktigebered-
ningen vill samtala med så många 
kommuninvånare som möjligt 
för att få inspel till visionsarbetet. 
I det här skedet är det de stora 
penseldragen som ska dras. 

”En vision uttrycks oftast som ett 
framtida tillstånd som man vill uppnå, 
och behöver inte uppfylla formella 
krav på realism, tidsbundenhet eller 
mätbarhet” (wikipedia).

I detta arbete är du som med-
arbetare viktig. Under våren får du 
möjlighet att berätta hur du vill att 
Sunne ska kännas och se ut 2020.

När visionen är formulerad ska 
övergripande mål sättas. Till dem 
ska detaljerade mål och mätbara mål 
kopplas. De mätbara målen är viktiga 
för att vi ska kunna se att vi är på 
rätt väg. Därefter ska handlings- och 
aktivitetsplaner skapas med sikte på 
att uppnå vision och mål.

Det känns spännande att vara en del 
i detta arbete och att med avstamp i 
hur det ser ut idag få tänka nya,stora 
tankar om hur vi tillsammans kan 
skapa ett Sunne 2020.

God Jul och Gott Nytt År!
Anna Blomquist
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