Framtidsgruppen

Plats och tid
13.00-16.30

Minnesanteckningar

Kommunkontoret, S-rum Valön måndagen den 7 mars, 2016 kl 08.15-11.50,

Beslutande
Bo Nordberg
Thomas Asker
Kia Nordqvist
Els-Marie Ragnar
Dan Wikström, 08.15-11.50, 13.00-15.00 §§ 1-5
Johan Eriksson, 08.15-11.50 §§ 1-5
Johan Söderpalm
Irma Sjölinder, 08.15-11.50, 13.00-13.30 §§ 1-5
Kajsa-Karin Andersson, 08.30-11.20, 13.00-14.45 §§ 1-5
Viktor Simensen
Övriga
Börje Olsson, kanslichef
Utses att justera § 2
Thomas Asker

Sekreterare ………………………………………………..
Börje Olsson

Ordförande …………………………………………………
Els-Marie Ragnar

Justerare § 2……………………………………………………..
Thomas Asker

§ 1 Studiebesök Tjörns framtidsutskott
En inbjudan har kommit från Tjörns framtidsutskott med förslag om möte på Tjörns
Kommunhus för diskussion- och erfarenhetsutbyte. Förslag till dag och tid är 2016-03-22 kl
10.00. Framtidsgruppen beslutade att tacka ja och att de som kan komma med, anmäler sig till
ordföranden
§ 2 Budgetförslag 2017-2019
Framtidsgruppen beslutade att begära motsvarande 2016 års budget med samma uppdelning i
underkonton och med tillägg av den allmänna uppräkningen som eventuellt kan komma att
göras.
Vid kommande sammanträde ska en detaljerad verksamhetsplan beslutas.
§ 3 Information från Äldreomsorgsentreprenören Joice Care
Beslutades att meddela Joice Care att p g a att arbetet med omsorgsplanen har flyttats fram så vill
gruppen ha en ny kontakt under hösten för att då eventuellt kunna boka in en information.
§ 4 Rapport till kommunfullmäktige från visionsarbetet
En tidplan beslutades och ska av ordföranden framföras till kommunfullmäktiges presidium.
Förslaget till vision ska överlämnas till kommunfullmäktiges presidium 2016-10-31. Med tanke på
arbetets omfattning är detta den enda möjligheten. En lägesrapport lämnas till
kommunfullmäktige i maj.
Framtidsgruppens presidium skriver en kort rapport som gruppen får tillfälle att yttra sig över,
senast 2016-05-02.
§ 5 Visionsarbetet
Uppdrag lämnades till ordförande och sekreterare att skriva till och återkoppla till
visionsspelsgrupperna. De ska bl a ha information om att de kommer att bjudas in på en träff för
ömsesidig information.
Gruppen uppdrog till Kia Nordqvist att sammanställa det totala underlaget från visionsspelet –
vilket inte gjorts tidigare – som underlag till aprilsammanträdet.
Gruppen arbetade vidare med kompletteringar under rubriken ”Boende” och gick sedan igenom
områdena ”Energi” och ”Omsorg”. Arbetet fortsätter på nästa möte.

