MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-06-01
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Hörsalen kl. 08:00-12:20

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Maria Johansson Arnström (S), Krister Mattsson (S), Johan Fahlen
(S), Bengt-Åke Torhall (L), Anna Roos (C), Thom Ericsson (M), Johan
Edenholm (KV), Carl Larsson (M) ersätter Henrik Erlingson (C) (2:e vice
ordförande), Stina Isaksson (SD) ersätter Jerzy Golowkin (-)

Ej tjänstgörande ersättare

Maria Hedin (S), Gunnel Johansson (S), Anders Bertilsson (SPI), Lisa Mogren
(V), Alexander Engman (L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Susanne Ohlsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera

Marie-Louice Lindström (S)
Anna Roos (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

§71

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

................................................
Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Marie-Louice Lindström (S)

……………………………………….
Anna Roos (C)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Kommunstyrelsen
2016-06-01
Datum för anslags
nedtagande

Kommunledningskontoret

.................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§71
Vision 2040
2016 KS0164
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ny vision för Hylte kommun – Vision 2040.
Kommunstyrelsens beslut
Stycket "Människan och familjen i centrum" ska komma efter det inledande stycket i visionen
samt ha följande formulering:
Människan och familjen i centrum
I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom
skolåren. Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och funktionshindrade erbjuds
stöd utifrån helhetssyn på människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg och
tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal organisation. Omsorgen präglas av
trygghet, delaktighet och engagemang.
Beskrivning av ärendet
I samband med arbetet att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Hylte kommun identifierade
styrgruppen för ÖP-arbetet behovet av att ta fram en ny vision. I styrgruppen ingår Ronny
Löfquist (S), Bengt-Åke Torhall (L), Elisabeth Falkhaven (MP), Johan Edenholm (KV) och
Henrik Erlingson (C).
Ett första förslag till ny vision togs fram på en politisk workshop den 18 februari 2016. Inför
workshopen genomfördes en nuläges- och omvärldsanalys som användes som underlag till
visionsarbetet. Kommuninvånarna har sedan haft möjlighet att ta del av och ge synpunkter på
förslaget genom kommunens webb och sociala medier eller på kommunens bibliotek. Utöver
det har det också anordnats ett dialogmöte mellan kommunråden och eleverna 9:an på
Örnaskolan, där eleverna kunde ge sin syn på framtiden och på förslaget till ny vision för
kommunen. Förslag till Vision 2040 har sedan bearbetats vidare i styrgruppen för
översiktsplanen.
Handlingar i ärendet
 §144 KSAU Vision 2040
 Förslag till ny vision - Vision 2040
 Hylte Vision 2040 förslag

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny vision för Hylte
kommun – Vision 2040.
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Anna Roos (C) yrkar på stycket "Människan och familjen i centrum" ska komma efter det
inledande stycket i visionen samt ha följande formulering:
Människan och familjen i centrum
I Hylte vill vi ge varje barn en god start i livet och fortsatt goda förutsättningar genom
skolåren. Människor med omsorgsbehov; äldre, socialt utsatta och funktionshindrade erbjuds
stöd utifrån helhetssyn på människan och familjen. Den hjälp som behövs, den omsorg och
tjänster som krävs hanteras av en kompetent kommunal organisation. Omsorgen präglas av
trygghet, delaktighet och engagemang.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Anna Roos yrkande. Ordförande
finner kommunstyrelsen beslutar enligt Anna Roos yrkande.
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