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Antagande av vision för platsen Ånge kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
Anta den vision för platsen Ånge kommun som erhöll flest röster från allmänheten.

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige beslutade (2021-06-14, § 48) bland annat att anta tre förslag till vision
och att dessa ska prövas av allmänheten, samt att den slutliga visionen fastställs av

kommunfullmäktige vid ett extrainkallat sammanträde i september.
Det här ärendet svarar för det beslutet.

Förvaltningens övervägande
Utifrån kommunfullmäktiges beslut har visionsgruppen anordnat en omröstning bland
allmänheten. Omröstningen är i skrivande stund pågående.
Då ärenden av principiell beskaffenheten ska avgöras av kommunfullmäktige har
kommunfullmäktige att fastställa resultatet av omröstningen. För att säkerställa att
allmänhetens engagemang i frågan hålls uppe, samt att signalera ärendets dignitet, beslutade
kommunfullmäktige att ärendet avgörs vid ett extrainkallat sammanträde i september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat (2021-08-24, § 140) att föreslå
kommunfullmäktiges ordförande att det extrainkallade sammanträdet sker 2021-09-29,
klockan 12:00. Dagen och tiden valdes för att stärka ledamöternas möjlighet att avsätta tid,
då mötet sker under lunch.
Ärendet bereds av kommunstyrelsen utifrån gällande författning och på
kommunfullmäktiges sammanträde avslöjas resultatet av allmänhetens omröstning för de tre
förslagen till vision. Kommunfullmäktige beslutade (2021-06-14, § 48) bland att följande tre
förslag till vision ska prövas av allmänheten:


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.
Kommunfullmäktige beslutade vidare att allmänhetens omröstning bland de tre
visionsförslag är bindande.
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