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Rapport om visionsarbetet
Förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att
1. Föreslå kommunfullmäktiges ordförande att kalla kommunfullmäktige till ett extra
sammanträde 2021-09-27, klockan 17:30, för att fastslå visionen för platsen Ånge kommun.
2. Besluta om form för lansering av den vision som fastställs.

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta att
3. Godkänna redovisningen.
4. Avsätta medel för lansering av den vision som fastställs.

Vidare föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
5. Anta den vision för platsen Ånge kommun som erhöll flest röster från allmänheten.

Ärendet i korthet
Kommunen bedriver ett arbete att ta fram en ny vision för platsen Ånge kommun. I skrivande
stund ska en omröstning för allmänheten påbörjas, där tre förslag till vision ska reduceras till
en.

Förvaltningens övervägande
Arbetet med att anta en vision för platsen Ånge kommun är i slutskedet. Kommunfullmäktige
har röstat bland sina visionsförslag och de tre alternativ som gick vidare har ställts för
allmänheten. I skrivande stund har omröstningen öppnats för allmänheten och kommer pågå
i en månad.
Omröstning
Omröstningen för allmänheten pågår från den 2021-08-17 till och med 2021-09-13.
Omröstningen kommer genomföras via ett verktyg som heter Netigate. Verktyget tillåter oss
att insamla allmänhetens röster, samtidigt som vi kan begränsa mängden inkomna svar per
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person. Alternativet hade varit att även insamla och kontrollera personuppgifter, men
nackdelen med detta väger över fördelarna.
Omröstningen sker via vår hemsida, på www.ange.se/vision vilket de riktade
marknadsföringsinsatserna hänvisar till. Väl där kan allmänheten rösta på ett av tre förslag
till vision.
När omröstningen stänger den 2021-09-13 kommer projektgruppen att bearbeta
arbetsmaterialet inför kommunfullmäktiges sammanträde. Till det sammanträdet planerar
förvaltningen föreslå att kommunfullmäktige fastslår det visionsalternativ som fick flest
röster. För att möta kommunallagens beredningstvång kommer ärendet även att behöva
hanteras av kommunstyrelsen. För att minska den administrativa bördan, och för att undvika
ett extrainkallat sammanträde, föreslår förvaltningen att det sker under kommunstyrelsens
ordinarie sammanträde 2021-09-05. Därmed bereds även det beslutet i detta ärende.

Löpande arbete
Vecka 33 blev visionsgruppen fulltalig efter semestern. Under sommaren har kommunen
samt konsultfirman Konceptstudion bedrivit ett marknadsföringsarbete för att informera
allmänheten att en omröstning kommer ske och hur formerna för den ser ut. Formen för
kommunikationen har planerats intensifieras från sommarens början fram till omröstningen.
Bland de riktade insatserna ingår fyra annonsinlägg i sociala medier - Facebook och
Instagram - fram till 17 augusti. Räckvidden har varit stor och vi kommer i slutet av
kommunikationsuppdraget att få en sammanställning kring resultatet av kampanjerna.
Affischer har tagits fram av konsulten, som kommunen satt upp vid strategiska platser runt
om i kommunen, bland annat hembygdsgårdar och livsmedelsbutiker där många människor
är i rörelse.
Egen kommunikation har gjorts i form av en annons som kommer i Ljunganbladet den 23
augusti. Innehållet i annonsen är de tre förslagen samt en uppmaning att vara med och rösta
fram den slutgiltiga visionen.

Förlängda restriktioner
I och med att de regionala restriktionerna till följd av covid-19 har förlängts kan ett fysiskt
lanseringsevent inte ske. Det får påverkan på det arbete som bedrivs. Kommunfullmäktige
beslutade (2021-06-14, § 48) bland annat att den slutliga visionen fastställs vid ett
extrainkallat kommunfullmäktige i september. Det beslutet motiverades delvis utifrån ett
fysiskt evenemang, men inte enbart. Förvaltningen menar att det finns goda skäl att fastslå
resultatet vid ett extrainkallat sammanträde, för att intresset inte ska hinna svalna, från
omröstning till resultat. Vidare hjälps platsen Ånge kommun att visionen fastställs, så
verksamheter kan planeras och målsättas på ett sätt som stärker visionen.

TJÄNSTESKRIVELSE
2021-08-17
Sida 3 av 3
Dnr KS 19/287

Lansering
Till följd av att ett fysiskt event inte är möjligt kommer lanseringen av Visionen behöva ta en
annan form. Eftersom att kommunstyrelsens arbetsutskott utsetts av kommunstyrelsen att
fatta erforderliga beslut, samt att kommunstyrelsens arbetsutskott varit delaktig i
planerandet av lanseringseventet tidigare menar förvaltningen att de ska ges möjligheter att
delta i arbetet, då förutsättningarna förändrats. Då tiden är knapp kommer visionsgruppen
att bereda alternativa förslag, som presenteras och diskuteras med kommunstyrelsens
arbetsutskott vid sammanträdet.

Beslutet ska skickas till
Kommunchef
Kommunfullmäktiges presidium

