MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-06-14
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Distans kl. 13:00-16:45

Beslutande ledamöter

Sten-Ove Danielsson (S)
Birgitta Sjögren (S) (vice ordförande)
Jan Filipsson (S)
Irene Melin (S)
Per-Anders Andersson (S)
Mikael Ahnström (S)
Mikael Johansson (S)
Matts Karlsson (S)
Åke Nylén (S)
Veronica Molin (S)
Jimmy Lundgren (S)
Gun Olofsson (S)
Jenny Ahlström (S)
Eva Mörk Månsson (S)
Stiven Wiklund (S) (ordförande)
Anna Arvidson (S)
Linda Mattsson (VF)
Leif Edh (VF)
Lars-Olof Larsson (VF)
Mai Karlsson (VF)
Joakim Bäckström (VF)
Stig Malmberg (SD) (2:e vice ordförande)
Erik Thunefors (SD)
Eva Eriksson (SD)
Tony Jensén (SD)
Anders Mjärdsjö (M)
Hans-Erik Beck (M)
Anna-Carin Lögdahl (M)
Tomas Milling (M)
Elisabet Larsson (C)
Örjan Olsson (V)
Eva Arph Wernström (V)
Kjell Grip (KD)
Dennis Hjalmarsson (SD) ersätter Sven-Olof Sällström (SD)
Björn Magnusson (C) ersätter Magdalena Flemström (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Mikael Granlund (S)
Sara Månsson (S)
Gunnar Jansson (SD)
Birgitta Liivlaid (V)
Carl-Olof Svensson (KD)
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Övriga närvarande

Mattias Robertsson Bly (kommunchef)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)
Inga Westerlund (nämndsekreterare)
Chatarina Norberg (ekonomichef)
Erik Lövgren (S) (kommunalråd)

Utses att justera

Kjell Grip (KD)
Mikael Ahnström (S)

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor 2021-06-24 13:00

Protokollet omfattar

§48

Underskrifter

Sekreterare

…………………………
Olof Bäckman

Ordförande

………………………… …………………………
Stiven Wiklund (S)

Justerande

………………………… …………………………
Kjell Grip (KD)
Mikael Ahnström (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-06-14
Datum för anslagsuppsättande

Justerandes sign

2021-06-25

Datum för anslags- 2021-07-17
nedtagande

Utdragsbestyrkande
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§48

Vision för platsen Ånge kommun (KS 19/287)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Anta följande tre visionsförslag:




”Med öppna hjärtan frodas en landsbygd i mitt där skog, vatten, sol, vind och nyfikenhet är
vår kraft. Framtidstro vart vi än går med utrymme för barn, vuxna och näringsliv att växa.”
”Där välkomnande gemenskap, kreativitet, rik fritid och hållbarhet står i centrum för tillväxt
och utveckling hos små och stora.”
”Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang
kraft till en levande bygd.”

2. Den slutliga visionen fastställs av kommunfullmäktige, efter att en omröstning bland
allmänheten bland förslagen, vid ett extrainkallat sammanträde i september.
4. Allmänhetens omröstning bland de tre visionsförslag är bindande.
5. Anta de fem förslag till fokusområden som beskrivs i tjänsteskrivelsen.

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
visionsförslag.
Vidare beskriver arbetet ett antal fokusområden, som verkar för att förverkliga visionen.
Överläggning
Yrkanden
Anders Mjärdsjö (M) lägger tilläggsyrkandet att allmänhetens omröstning bland de tre
visionsförslag är bindande.
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Erik Thunefors (SD) och Stig Malmberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
avsluta visionsarbetet, samt avslag på de fem förslag till vision.
Beslut
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag,
med Anders Mjärdsjös (M) tilläggsyrkande, dels Erik Thunefors (SD) och Stig Malmbergs
(SD) förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, med Anders Mjärdsjös (M) tilläggsyrkande.
Ajournering
Mötet ajourneras 13:40.
Mötet återtas 14:03.
Omröstning
Efter en omröstning konstaterar ordförande att kommunfullmäktige beslutat att följande tre
visionsförslag ska gå vidare till allmänheten för en omröstning:




”Med öppna hjärtan frodas en landsbygd i mitt där skog, vatten, sol, vind och nyfikenhet är
vår kraft. Framtidstro vart vi än går med utrymme för barn, vuxna och näringsliv att växa.”
”Där välkomnande gemenskap, kreativitet, rik fritid och hållbarhet står i centrum för tillväxt
och utveckling hos små och stora.”
”Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang
kraft till en levande bygd.”

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta följande fem visionsförslag:





”Här blir avstånd till närhet. Små blir stora. Lera blir konst. Frö blir gröda. Ödehus blir
drömhus. Stillhet blir rörelse. Ensam blir tillsammans. Jag blir vi. Diken blir broar. Lokalt
blir globalt. Nyfikenhet blir innovation. Kunskap blir arbete. Tillgång blir framgång. Här
finns hjärtat.”
”Där hjärtan klappar tillsammans för närhet till natur, trygghet och livskvalité - med dig i
centrum.”
”Med öppna hjärtan frodas en landsbygd i mitt där skog, vatten, sol, vind och nyfikenhet är
vår kraft. Framtidstro vart vi än går med utrymme för barn, vuxna och näringsliv att växa.”
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”Där välkomnande gemenskap, kreativitet, rik fritid och hållbarhet står i centrum för tillväxt
och utveckling hos små och stora.”
”Vi är en plats för alla, med närhet till natur och gemenskap. Här ger näring och engagemang
kraft till en levande bygd.”

2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, via en omröstning vid sammanträdet,
reducerar antalet visionsförslag till tre.
3. Den slutliga visionen fastställs av kommunfullmäktige, efter att en omröstning bland
allmänheten bland förslagen, vid ett extrainkallat sammanträde i september.
4. Anta de fem förslag till fokusområden som beskrivs i tjänsteskrivelsen.

Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse KS 210603
 §118 KS Vision för platsen Ånge kommun
Paragrafen är justerad

Förvaringsplats för
protokollet

Ånge kommunkontor

Underskrift

…………………………
Olof Bäckman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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