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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads
camping
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående
medborgarförslag:
”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra
alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den
gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”
Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i slutskedet
och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.
Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid detta
tillfälle kunskap om att ny förskola byggts på annan plats än den plats som
medborgaren föreslagit.
Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida
förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens
förslag lyfts in i denna utredning.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående
medborgarförslag:
”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra
alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla
den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”
Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i
slutskedet och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.
Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid
detta tillfälle kunskap om att ny förskola byggts på annan plats än den plats som
medborgaren föreslagit.
Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida
förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens
förslag lyfts in i denna utredning.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på medborgarförslaget samt att
förslagsställaren ska meddelas beslutet.
Riitta Leiviskä Widlund (S) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till
beslut
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att avslå medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
5

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-12-10

45 (44)

Utdragsbestyrkande
6

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-01-31

2018-§ 16

Dnr: KS.2016.0265

19 (25)

Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
Sammanfattning
Malin Ahlqvist skriver bland annat följande:
”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid
Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder
som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med
kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra
allternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla
den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

malin ahlqvist <malin_ahlqvist@yahoo.se>
den 23 mars 2016 08:42
Finspångs Kommun
Medborgarförslag till kommunfullmäktig

Hej,
Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid Dalen är
tillfälligt och har likt Lill ängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder som förr gick
ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.
Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lill ängskolan, men tycker att med kännedom
om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra allternativ att ta i
beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den gamla campingplatsen
vid Grosvad till dagis. Gott om utrymme för lekplats, lugnt och ingen trafikerad väg. Då skulle även
möjlighet finnas till att vid behov av ökat antal platser bygga större.
- Bättre plats är svårt att hitta.
Utöver detta tycker jag att det är konstigt att man i många sammanhang gällande planer
uppmärksammar att stadsplanen liggerkvar från 60-70tal.., dags för uppdatering!
Med vänlig hälsning,
Malin Ahlqvist
Tel 0709-226881.
Skickat från min iPhone
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Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39
röster. Förslagsställaren föreslår följande:
”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina
barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola
öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag
som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.”
Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om
den utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår.
Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anse e-förslaget besvarat

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Svar på e-förslag: förskola i Hällestad
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39
röster. Förslagsställaren föreslår följande:
”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till
Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även
vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor
i tätorten.”
Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om den
utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår.
Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att förslagsställaren ska meddelas beslutet.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur
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Förskola i Hällestad
Sammanfattning
Då köerna till de förskolor som finns i Sonstorp är så pass långa och många barnfamiljer som är bosatta i
Hällestad/Borggård önskar en plats på förskola som inte innebär att behöva åka till Finspång så tycker
jag det är på tiden att det öppnas en förskola i Hällestad. Vi tillhör kommunen precis lika mycket som
familjer bosatta i Finspång och hade rollerna varit omvända så föräldrar fick skjutsa sina barn till
Hällestad misstänker jag att det inte varit populärt.

Beskrivning
Då köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till Finspång vilket
inte är praktiskt i vardagen så bör därför en förskola öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av
kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.

Förslagsställare: Evelina Svensson, evelina.svensson@finspang.se

Onlineunderskrifter
Nr. Namn
1

Erika Bladh

2 Emelie Szöcs
3

Christin
Adolfsson

4 Sanne Greve

Datum
201710-11
201710-11
201710-11
201710-11

5

Ida
Johansson

201710-11

6

Magdalena
Wolgast

201710-11

7

john
Haraldsson

201710-11

8

Katarina
Söderberg

201710-11

9

Joakim
Hansen

201710-11

10

Carina
Svensson

201710-11

11

Sara
Ivarsson

201710-11

12

Tobias
Lindros

201710-11

13

Ann-Sofie
Jonsson

201710-11

14 Carin Tapper
15

Evelina
Svensson

16 Tomas Björk

Kommentar

Katarina Söderberg

Under senare år har många barnfamiljer flyttat till bygden vilket är väldigt
positivt. Flertalet får dock köra till Finspång för att lämna sina barn på
förskola vilket inte är hållbart i längden och vi riskerar att förlora dessa
familjer. Jag stödjer förslaget helt och hållet!!

201710-11
201710-11
201710-12

11

Nr. Namn
17 Anette Roos

Datum

Kommentar

201710-12

18

Eva
Johansson
Hjorth

201710-15

19

Hanna
Hultmark

201710-16

20

Frida
Nordetun

201710-16

21

Göran
Arvidsson

201710-17

22

Inger
Arvidsson

201710-17

23

Anders
Kronqvist

201710-17

24

Gösta
Johansson

201710-20

Bra förslag.
Detta kan vara en av de bästa idéer jag läst och faktiskt det första jag skriver
under pga mitt totala ointresse när det gäller all slags politik och styrande
frågor. Men tyvärr tror jag som simpel medborgare att detta ärende är
alldeles för dyrt nu när vårt totalt ogenomtänkta projekt på centrum pågår.
Dock tror jag (och många fler) att detta ”nödvändiga” projekt kommer sluta i
en ekonomisk katastrof och att det hela rättas till med ”ekonomiska
nödvändigheter” & ”Besparningar” inom äldreomsorg, skolor och sjukvård.
Det har vi ju sett förr, tyvärr tror jag inte heller det är sista gången detta
händer. Men man kan ju alltid hoppas att våra pengar faktiskt går till något
som vi vanliga ”svenssons” skulle ha nytta & glädje av.

25

Fredric
Hultmark

201710-26

26

Bitte
Andersson

201711-09

27

Annelie
Telleskog

201711-15

28

Fredrik
Arnesson

201711-25

29

Anna
Pettersson

201712-05

30

Emma
Kronqvist

201712-05

31

Christopher
Friberg

201712-05

32

Malena
Andersson

201712-05

33

Filip
Söderquist

201712-05

34

Marcus
Langbrandt

201712-05

35

Niklas Lilja

201712-05

36

Frida
Svensson

201712-05

37

Marcus
Svensson

201712-05

38

Linda
Johansson

201712-05

39

Tobias
Wåhlin

201712-11

Självklart ska det finnas

Sjukt att behöva åka en och en halv mil! Levande landsbygd.
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Nr. Namn
40

Caroline
Lindström

Datum

Kommentar

201712-11
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Nytt e-förslag - förskola i Hällestad
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag som skapats av Evelina Svensson som föreslår att en
förskola öppnas i Hällestad. Förslaget har fått 39 röster. Förslagsställaren framför
bland annat följande:
”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till
Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även
vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor
i tätorten.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter
till kommunfullmäktige för beslut.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Joakim Joge

2018-10-15
Dnr KS.2016.0293
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Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag avseende upphävande av ridförbud i
Torstorps by
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av
gällande ridförbud i Torstorps by.
Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på
grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är
på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar
att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från
Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta
Torstorpsvägen.
Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med
samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till
kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar
för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för
ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare.
Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05:
Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud.
Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är
lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och
hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast
betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar.
Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.
Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet
Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det
konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För
att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta
använda de stigar och gångstråk som finns.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Svar på e-förslag - upphävande av ridförbud i Torstorps by
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av
gällande ridförbud i Torstorps by.
Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på
grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är
på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar
att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från
Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta
Torstorpsvägen.
Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med
samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till
kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar
för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för
ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare.
Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05:
Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud.
Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är
lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och
hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast
betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar.
Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.
Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet
Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det
konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För
att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta
använda de stigar och gångstråk som finns.
Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar avslag på medborgarförslaget.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att avslå e-förslaget.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Upphäv ridförbudet i Torstorps by
Sammanfattning
Underlätta idrottsintresset för häst och ryttare /ledare och undvik skador.

Beskrivning
Då vi som hästintresserade och uppstallade i närheten av RKF ska använda ridhuset i Finspång är det
förenat med livsfara då vi ska vika av vid busshållplatsen och gå utmed fältet i lera och gropig och hal
väg i total mörker efter kl 16:00 väljer vi att gå runt mot torstorps motioncentral och mot mäselnrakan
tar den vägen 1 timme tur och retur också i mörker .När man borde upphäva ridförbudet . Varför
försvårar vi detta intresse.Då det skulle vara möjligt att gå på 2 minuter ca 200 m på en belyst väg.(höll
på att ramla under hästen i mörkret) Vi skulle aldrig komma på att lägga en ishocky rink eller
fotbollsplan i skogen.
Och vi som använder vägen får ta ansvar och ta upp hästbajset efter oss(vi skulle aldrig komma på
tanken att bestraffa alla hundägare för att några inte tar upp efter sig)

Direktlänk till e-förslaget
http://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/ridforbud

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum Kommentar

1

Fredrik
Wastesson

201512-17

2

Emilie
Bäckman

201512-17

3

Camilla
Larsen

201512-17

4

Elisabet
Arvidsson

201512-17

5

Robin
Axelsson

201512-17

6

Eva
Jägerhed

201512-18

7

helena
bennett

201512-18

8

Stephanie
Brorsson

201512-18

Helt rätt att detta tas upp igen! Det är fruktansvärt att ridförbudet ens gick
igenom från allra första början. / stephanie

9

Anna
Ströberg

201512-19

Jättebra förslag! Det är precis som beskrivet, livsfarligt för ryttare OCH häst att
rida i totalt mörker annan väg som är spårig och traktorkörd och emellanåt
frusen så att ingen kan balansera på det. Ev restavfall från häst plockar vi upp
efter ridturen.

10

Elin
Ljungström

201512-19

11

Catrine
Berglund

201512-19

12

Ebba
Taleman

201512-19

13

Karin
Sundberg

201512-19

14

Frida
Settergren

201512-19

Bra förslag!

Camilla Larsen

Det är en fordons väg och så långt jag vet räknas hästen som ett fordon. Finns
inte en enda rimlig anledning att förbjuda hästar på vägen.

18

Nr. Namn

Datum Kommentar
De som valt att bo i Torstorp visste väl att det är en hästrik omgivning. Då
2015måste även de få finnas! Så här i jultider passar jag på att sända en önskan till
12-19
Finspångs kommun att iordningställa bilfria ridvägar.

15

Barbro
Hasselgren

16

Petra
Näverlöf

201512-19

17

Louise
Taleman

201512-19

18 Elin Hellsten

Petra Näverlöf

201512-19

19

Maria
Ekstedt

201512-19

20

Charlotte
Malm

201512-19

21

Nathalie
Suominen

Hästar har alltid funnits i torstorp och dom som bor där alt. flyttar dit får
2015faktiskt räkna med att djuren rör sig i närheten. Det är livsfarligt att rida den
12-19 leriga och upptrampade stigen åt andra hållet, speciellt när det är mörkt. JA till
hästar genom torstorps by!

22

Elin
Hellström

201512-19

23

Ulrika
Granroth

201512-19

Detta är ett stort hinder för ett ridcentrum i Torstorp. Övriga kommuner satsar
på hästsporten o underlättar för den. Vore önskvärt om vår kommun också
satsade på det om inte annat av jämställdhetsskäl. Om inte transport genom
byn kan tillåtas borde kommunen kunna bidra med att anlägga en bra ridväg
vid sidan av istället.

24

Lovisa
Johansson

201512-19

Stoppa ridförbudet i byn

25

Emma
Niklasson

201512-19

26

Nathalie
Karlsson

201512-19

27

Roger
Pettersson

201512-19

28

Ann-Sofie
Taleman

201512-19

29

Maria
Johansson

201512-19

30

annelie
eriksson

201512-19

Malin Goding. Torstorp har under många år förknippats med hästar.
Ryttarkamraterna i Finspång är kända för att ha bra och välbesökta tävlingar
och det är många ekipage som åker till Finspång för träning. Det är således
201531 Malin Goding
många hästar som befinner sig i området och att förbjuda föreningsmedlemmar
12-19
att röra sig i området för att ta sig till ridhuset är enligt mig mycket märkligt?!?
Märkligt är också att man väljer att bosätta dig i området om man inte vill ha
hästar i närheten. Ta bort förbudet.
32

Lisa Trygg

201512-19

33

Daniella
Bergman

201512-19

34

Madeleine
Andersson

201512-19

35

Nadja
Jansson

201512-20

36

Lisa Aro

201512-20

Om man inte gillar hästar och stall förstår jag inte varför man väljer att flytta
till ett område där det är en ryttarförening.

Det är självklart att detta förbud bör hävas! Finns ingen som helst vettig
anledning till att hästar och ryttare/ledare ska utsätta sig för fara (och
dessutom en extrem tidsåtgång) större delen av året genom att bli tvingade att

19

Nr. Namn

Datum Kommentar
ta vägar som inte är dugliga för varken hästar eller människor. Jag hoppas
verkligen att misstaget som gjordes genom att införa förbudet för ett antal år
sedan rättas till snarast!

37 Jesper Lind

201512-20

38

weronica
bengtsson

201512-20

39

Mats
Taleman

201512-20

40

Anna
Bergman

201512-20

41 Bo Persson

201512-20

Tänk till nu!!!! Dags att satsa på dessa tjejer och deras ridsport nu!! Dom har
alltid fått stå tillbaka för andra sporter!! Och säkerheten framförallt!! BO
persson

42

Maria
Fagerberg

För min del så är det ganska självklart att vi alla kan samsas om utrymmet och
jag tycker det är väldigt märkligt att så många Torstorpsbor tycks har glömt att
2015stallet faktiskt redan fanns där när de flyttade dit. Man har aktivt valt att flytta
12-20
till ett grannskap med fler stall och en ridskola i närheten, då är det ju lite
konstigt att i efterhand komma och gnälla över närvaron av hästar...

43

Annika
Bengtsson

201512-20

44 Ulrika Freij

201512-21

45

Heléna
Larsson

201512-23

46

Monica
Ekstedt

201512-23

47

Mikaela
Brorsson

201512-23

48

Sandra
Svensson

201512-24

49

Fredrik
Sandgren

201512-24

50 Ulrika Björn

201512-26

51

Caroline
Wendel

201512-30

52

Karina
Rydberg

201601-03

53

Stiina Aro

201601-05

54

Patrik
Gustafsson

201601-12

55

Carla van
Linge

201601-20

56

Eva Stoltz

201601-24

57

Carina
Svensson

201602-05

58

Jenny
Nilsson

201602-28

59

Elise
Mikkonen

201603-22

Jag ser fram emot att höra hästar går på Torstorpsvägen igen,

20

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-01-31

2018-§ 17

Dnr: KS.2016.0293

19 (25)

E-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by
Sammanfattning
Jenny Ann Lindberg skriver bland annat följande:
”Då vi som hästintresserade och uppstallade i närheten av RKF ska använda ridhuset i
Finspång är det förenat med livsfara då vi ska vika av vid busshållplatsen och gå utmed
fältet i lera och gropig och hal väg i totalmörker efter kl. 16:00 väljer vi att gå runt mot
Torstorps motionscentral och mot mäselnrakan tar den vägen 1 timme tur och retur också
i mörker. När man borde upphäva ridförbudet. Varför försvårar vi detta intresse? Det
skulle vara möjligt att gå på 2 minuter ca 200 m på en belyst väg.(höll på att ramla
under hästen i mörkret) Vi skulle aldrig komma på att lägga en ishockeyrink eller
fotbollsplan i skogen. Vi som använder vägen får ta ansvar och ta upp hästbajset efter
oss(vi skulle aldrig komma på tanken att bestraffa alla hundägare för att några inte tar
upp efter sig)”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
21

Magnus Pirholt

2018-10-23
Dnr KS.2018.1129

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kriterier och prioritering för vinterväghållning i Finspångs
kommun
Sammanfattning
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och
cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är
det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för
större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av
kommunen.
Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare
inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för
vinterväghållning inom Finspångs kommun, se bilaga. Kriterier och prioritering är
framtagna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.
Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag
för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.
Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där
snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att fastställa kriterier och prioritering för vinterväghållning inom
Finspångs kommun

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-12-10

2018-§ 419

Dnr: KS.2018.1129

44 (44)

Kriterier och prioritering för vinterväghållning
Sammanfattning
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och
cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är
det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för
större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av
kommunen.
Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare
inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för
vinterväghållning inom Finspångs kommun, se bilaga. Kriterier och prioritering är
framtagna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.
Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag
för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.
Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där
snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.
Yrkande
Inge Jacobsson (M) yrkar på en ändring:
-

Att i på sidan 1 i förslaget under tredje punkten gång- och cykelvägar som
ansluter till kommunens skolor, förskolor och större arbetsplatser lägga till …och
cykelvägar.

-

Att punkt 4 och 5 Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt
angivna allmänna parkeringsplatser samt cykelparkeringar,
Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten flyttas
till prioritet 2:

Torgny Maurer (SD) yrkar på följande tillägg:
Beredskapsperioden för vinterväghållning är under perioden 1 nov -31 mars. För
vintervägsunderhåll gäller nedanstående prioritering och åtgärdskriterier. Kriterier
och prioritering grundas i att förebygga olyckor och att öka säkerheten i vardagen
med beaktande av tidig halkbekämpning samt säkra tillgängligheten och
framkomligheten på kommunens vägnät. Prioritering sker ..ett
jämställdhetsperspektiv och att främja ett långsiktigt hållbart resande.
Prioritet 1
Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har
prioritet 1. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre
timmar efter avslutat snöfall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
23

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-12-10

45 (44)

Prioritet 1 har:
- Halkbekämpning
- gångstråk i Finspångs centrum samt trappor i centrum.
- de större gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång:
Lotorp- Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt större gångoch cykelvägar som kopplar samman ovan nämnda stråk.
- gång- och cykelvägar som ansluter till kommunens skolor, förskolor och
större arbetsplatser
- Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna
parkeringsplatser samt cykelparkeringar.
- Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten När de
sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att
snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar.
Beslutsgång
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer först proposition på Inge Jacobssons
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Därefter ställer hon proposition på Torgny Maurers (SD) yrkande och finner
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Sist ställer hon proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1. Att fastställa kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs
kommun
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
24

Kriterier och prioritering
för vinterväghållning

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer
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Kriterier och prioritering för vinterväghållning
Bakgrund
Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och cykelvägar,
torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är det väg- eller
samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till
och från Finspångs tätort och resterande delen av kommunen.
Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare inom
tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för vinterväghållning
inom Finspångs kommun.
Kriterier och prioritering utgör inriktningen i de beställningsuppdrag för vinterväghållning av
de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.
Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där
snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.
Beredskapsperioden för vinterväghållning är under perioden 1 nov -31 mars. För
vintervägsunderhåll gäller nedanstående prioritering och åtgärdskriterier. Kriterier och
prioritering grundas i att säkra tillgängligheten och framkomligheten på kommunens vägnät.
Prioritering sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att främja ett långsiktigt hållbart
resande.

Prioritet 1
Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1.
Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat
snöfall.
Prioritet 1 har:


gångstråk i Finspångs centrum samt trappor i centrum.



de större gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång: LotorpFinspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt större gång- och cykelvägar
som kopplar samman ovan nämnda stråk.



gång- och cykelvägar som ansluter till kommunens skolor, förskolor och större
arbetsplatser



Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna parkeringsplatser
samt cykelparkeringar



Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att snöröja
kommunens övriga gång- och cykelvägar.

1

26

Prioritet 2
När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet
igång med att snöröja kommunens övriga gator.

Halkbekämpning
Halkbekämpning sker vid konstaterad halka och om möjligt i förebyggande syfte samt enligt
ovan beskrivna prioritering.

Sandupptagning
Sandupptagningen av vinterns sandningssand startar direkt efter det att vinterperiodens snöoch halkbekämpningsbehov beräknas avslutat, nor-malt i början av april månad, och ska vara
slutförd senast 15 maj

2
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2018-10-23
Dnr KS.2018.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till styrelsen för Curt
Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2019 till
och med årsstämma 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 3 ledamöter i styrelsen för Curt Nicolin
Gymnasiet AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie
årsstämma 2020.
Förslag till beslut
1.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2018-10-23
Dnr KS.2018.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för
Vallonbygden AB från och med årsstämma 2019 till och
med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice
ordförande bland ledamöterna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Vallonbygden AB
från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma 2020 samt
val av ordförande och vice ordförande.
Förslag till beslut
1.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2018-10-22
Dnr KS.2018.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för
Finspångs stadsnät Finet AB från och med årsstämma
2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande
och vice ordförande bland ledamöterna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare i Finspångs Stadsnät
Finet AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma
2020 samt val av ordförande och vice ordförande.
Förslag till beslut
1.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2018-10-22
Dnr KS.2018.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för
Finspångs tekniska verk AB från och med årsstämma
2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande
och vice ordförande bland ledamöterna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare i Finspångs Tekniska
Verk AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och med ordinarie årsstämma
2020 samt val av ordförande och vice ordförande.
Förslag till beslut
1.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2018-10-22
Dnr KS.2018.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för
Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB från och med
årsstämma 2019 till och med årsstämma 2022, samt val av
ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare i Finspångs
Förvaltnings- och Industrihus AB från och med ordinarie årsstämma 2019 till och
med ordinarie årsstämma 2020 samt val av ordförande och vice ordförande.
Förslag till beslut
1.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Maria Forneman

2019-01-16
Dnr KS.2019.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Val av en kommunal begravningsförrättare för
verksamhetsåren 2019-2022
Sammanfattning
I kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 beslutades att välja Berit
Martinsson (S) som begravningsförrättare för verksamhetsåren 2019-2022 samt att
välja ytterligare en begravningsförrättare på sammanträdet 2019-01-30.
Ingrid Westlund (V) erbjuder sig att vara begravningsförrättare.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
1. Att välja Ingrid Westlund (V) till begravningsförrättare för
verksamhetsåren 2019-2022

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Adam Gjein

2019-01-16
Dnr KS.2019.0001

1 (1)

Kommunfullmäktige

Valärende - Östra Östergötlands samordningsförbund, val
av 1 ledamot, 1 ersättare och 1 revisor
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att välja 1 ledamot, 1 ersättare samt 1 revisor till Östra
Östergötlands samordningsförbund för perioden 2019-2022
Förslag till beslut
1. Att välja 1 ledamot till Östra Östergötlands samordningsförbund för
perioden 2019-2022
2. Att välja 1 ersättare till Östra Östergötlands samordningsförbund för
perioden 2019-2022
3. Att välja 1 revisor till Östra Östergötlands samordningsförbund för
perioden 2019-2022

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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