Kallelse/föredragningslista
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-03

Tid: kl. 11:30-12:00
Plats: Distans via Teams
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Ordförande
Erik Lövgren (S)
Ledamöter
Jan Filipsson (S), vice ordförande
Örjan Olsson (V)
Linda Mattsson (VF)
Anders Mjärdsjö (M)
Ersättare
Birgitta Sjögren (S)
Åke Nylén (S)
Thomas Eriksson (V)
Stig Malmberg (SD)
Magdalena Flemström (C)
Övriga
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1.

Genomförande av sammanträde (KS 21/18)
Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19,
rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera
smittspridning vidtas.
Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och
intressekonflikt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Sammanträdet genomförs med digitalt deltagande
2.

Vision för platsen Ånge kommun (KS 19/287)

Olof Bäckman, Emelie
Säterberg, Moa
Magnusson och Elin
Rapp

Sammanfattning

Kommunen har sedan 2019 arbetat med att ta fram en ny vision för platsen Ånge
kommun. Efter ett omfattande arbete som inkluderar en stor del av kommunens
medborgare finns fem förslag till vision.
Vidare beskriver arbetet ett antal fokusområden, som verkar för att förverkliga
visionen.
Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Anta följande förslag till vision:






Mitt Ånge
Vårt Ånge
Där våra hjärtan möts
En plats för alla
Den naturliga platsen i mitt

2. Den slutliga visionen fastställs av kommunfullmäktige, efter att en omröstning
bland allmänheten bland förslagen, vid ett extrainkallat sammanträde.
3. Anta de fem förslag till fokusområden som beskrivs i tjänsteskrivelsen.
4. Uppdra kommunstyrelsen att aktivt verka för att förverkliga visionen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att
5. Godkänna Rapport Visionsarbetet Ånge kommun.
6. Godkänna rapporten Vision Ånge kommun – Perspektiv från näringslivet.
7. Godkänna förslag till kommunikationsplan.
Expedieras till

Kommunchef
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse KS 210603
Rapport - Vision Ånge kommun Sammanställning, fokusområden och
visionsförslag
Rapport - Vision Ånge kommun Perspektiv från näringslivet
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Rapport medborgare, barn, medarbetare och politiker
Kommunikationsplan
§115 KSAU Rapport om arbetet med framtagandet av ny vision
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