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Petra Käll Antonsen

2018-07-20
Dnr KS.2018.0099

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för
personer med funktionshinder
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det
nybyggda HVB-hemmet på Högklint.
Vid tidpunkten för förslaget förbereddes annan verksamhet att ta över lokalerna vid
Högklint HVB hem. Idag bedrivs förskoleverksamhet i dessa lokaler som bedömts vara
bäst lämpad utifrån lokalernas utformning.
I kontakt med Lars Carlsson har han inget ytterligare att tillägga till medborgarförslaget.
Lars lyfter dock att han inte ser det som en lösning att bygga om befintliga lägenheter
till korttidsboende för målgruppen.
För att ta fram bäst lämpade lokaler för kommunens verksamheter träffas
representanter, oftast sektorchefer, för kommunens respektive sektorer samt
kommundirektör kontinuerligt i ett forum, så kallad lokalstrategisk grupp. Gruppen leds
av sektorchef för sektor samhällsbyggnad och har som syfte att på ett övergripande
plan kontrollera, samordna och planera verksamheternas lokalförsörjning.
När behov av nya lokaler eller flytt av verksamheter uppstår åligger det varje sektor att
med sin spetskompetens inom verksamhetsområdet komma in med en
behovsbeskrivning till sektor samhällsbyggnad. För att på bästa sätt få fram en så
verksamhetsnära behovsbeskrivningen som möjligt involveras flera olika
yrkeskategorier i utformandet. Medarbetare som arbetar i det dagliga arbetet nära
brukare spelar en viktig roll i framtagandet av en behovsbeskrivning.
När behovsbeskrivningen är klar lämnas den till sektor samhällsbyggnad som sedan tar
fram förslag på lämpliga lokaler utifrån vilket lyfts i den lokalstrategiska gruppen.
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Petra Käll Antonsen

2018-07-20
Dnr KS.2018.0099

2 (2)

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att;
1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att föreslagen lokal
används av annan verksamhet.
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-01-31

2018-§ 14

Dnr: KS.2018.0099

19 (25)

Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer
med funktionshinder
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det
nybyggda HVB- hemmet på Högklint.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
6
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-01-21

2019-§ 13

Dnr: KS.2018.0099

75 (76)

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för
personer med funktionshinder
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och
korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att
verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det
nybyggda HVB-hemmet på Högklint.
Vid tidpunkten för förslaget förbereddes annan verksamhet att ta över lokalerna vid
Högklint HVB hem. Idag bedrivs förskoleverksamhet i dessa lokaler som bedömts
vara bäst lämpad utifrån lokalernas utformning.
I kontakt med Lars Carlsson har han inget ytterligare att tillägga till
medborgarförslaget. Lars lyfter dock att han inte ser det som en lösning att bygga
om befintliga lägenheter till korttidsboende för målgruppen.
För att ta fram bäst lämpade lokaler för kommunens verksamheter träffas
representanter, oftast sektorchefer, för kommunens respektive sektorer samt
kommundirektör kontinuerligt i ett forum, så kallad lokalstrategisk grupp. Gruppen
leds av sektorchef för sektor samhällsbyggnad och har som syfte att på ett
övergripande plan kontrollera, samordna och planera verksamheternas
lokalförsörjning.
När behov av nya lokaler eller flytt av verksamheter uppstår åligger det varje sektor
att med sin spetskompetens inom verksamhetsområdet komma in med en
behovsbeskrivning till sektor samhällsbyggnad. För att på bästa sätt få fram en så
verksamhetsnära behovsbeskrivningen som möjligt involveras flera olika
yrkeskategorier i utformandet. Medarbetare som arbetar i det dagliga arbetet nära
brukare spelar en viktig roll i framtagandet av en behovsbeskrivning.
När behovsbeskrivningen är klar lämnas den till sektor samhällsbyggnad som sedan
tar fram förslag på lämpliga lokaler utifrån vilket lyfts i den lokalstrategiska gruppen.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S), med instämmande av Hugo Andersson (C), yrkar på att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-01-21

76 (76)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att avslå medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
9

Susanne Arnberg

2018-10-09
Dnr KS.2018.0248

1 (2)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom
färdtjänsten
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingela Karlsson som önskar att det ska
finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort.
Förslaget att införa kortbetalning ses över av Transportenheten. Det finns olika
alternativ till lösningar vilka samtliga medför nya kostnader. Förslagsställaren är
nöjd med informationen.
Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår
vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning.
Informationen på kommunens hemsida förespråkar kontantbetalning vilket
uppdateras vid ett positivt beslut om kortbetalning.
En lösning bedöms praktiskt kunna vara på plats under 2019.
Under beredningen har två olika lösningar framkommit.
Det förvaltningen förordar är ett system där den befintlig utrustning i bilarna blir
kopplade till beställningscentralen. Denna innebär en investeringskostnad om 120
tkr och utöver kapitaltjänstkostnaderna (25tkr) även en driftskostnad för hyra av
tillhörande betalningsterminaler samt banktransaktionskostnader om 52tkr), dvs
totalt 77 tkr/år.
En alternativ lösning är att en betalterminal används tillsammans med en
smartphone. Investeringen uppgår då till 105tk , som ger en kapitaltjänstkostnad om
30 tkr samt driftskostnader om max 1tkr.
Nackdelen med detta alternativ är dock att det blir viss handpåläggning vid varje
transaktion samt en risk för felaktigheter då betalterminalen inte är länkad direkt till
taxametern. Oavsett alternativ hanteras investeringen inom ordinarie
investeringsprocess.
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Susanne Arnberg

2018-10-09
Dnr KS.2018.0248

2 (2)

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-02-28

2018-§ 43

Dnr: KS.2018.0248

21 (42)

Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten
Sammanfattning
Ingela Karlsson skriver bland annat följande i sitt medborgarförslag:
”Hur kommer det sig att ni på färdtjänsten i Finspång inte har kortbetalning? Alla andra har
det men inte färdtjänsten”

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
12
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-01-21

2019-§ 12

Dnr: KS.2018.0248

75 (76)

Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom
färdtjänsten
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingela Karlsson som önskar att det ska
finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort.
Förslaget att införa kortbetalning ses över av Transportenheten. Det finns olika
alternativ till lösningar vilka samtliga medför nya kostnader. Förslagsställaren är
nöjd med informationen.
Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår
vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning.
Informationen på kommunens hemsida förespråkar kontantbetalning vilket
uppdateras vid ett positivt beslut om kortbetalning.
En lösning bedöms praktiskt kunna vara på plats under 2019.
Under beredningen har två olika lösningar framkommit.
Det förvaltningen förordar är ett system där den befintlig utrustning i bilarna blir
kopplade till beställningscentralen. Denna innebär en investeringskostnad om 120
tkr och utöver kapitaltjänstkostnaderna (25tkr) även en driftskostnad för hyra av
tillhörande betalningsterminaler samt banktransaktionskostnader om 52tkr), dvs
totalt 77 tkr/år.
En alternativ lösning är att en betalterminal används tillsammans med en
smartphone. Investeringen uppgår då till 105tkr, som ger en kapitaltjänstkostnad
om 30 tkr samt driftskostnader om max 1tkr.
Nackdelen med detta alternativ är dock att det blir viss handpåläggning vid varje
transaktion samt en risk för felaktigheter då betalterminalen inte är länkad direkt till
taxametern. Oavsett alternativ hanteras investeringen inom ordinarie
investeringsprocess.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-01-21

76 (76)

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att bifalla medborgarförslaget.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fredrik Björkman

2018-10-04
Dnr KS.2018.0494

1 (2)

Kommunstyrelsen

e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av
lokaler för förskola, skola och föreningsliv
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Camilla Bauer som anför följande:
”Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de standarder
kraven som finns idag, lokaler måste finnas för att bemöta ämnen som
slöjd/musik, ventilationen måste förbättras, gymnastiksalen är under all
kritik, väldigt liten med ingen toalett i omklädningsrummen. Man måste gå
igenom det andra könets omklädningsrum för att ens komma in i det andra
etc. Lokalerna ser likadana ut som när både mina föräldrar och jag gick där,
pedagogiken och utvecklingen har utvecklats väsentligt och andra behov
behövs idag.
Sandensförskola ska byggas upp och även ut med flera
avdelningar för att möta behovet.
Föreningen Lotorps IF måste ha nya planer att spela fotboll på
pga. av arsenikförgiftad mark.
Använd skolans område, bygg om grundskolan enligt inlämnat förslag av
rektor Magnus Stark, riv de stora växthusen som är en miljöfara samt skadar
Lotorps första intryck, köp loss mark av bonden och bygg nya förskolan
ihop med en arena med inomhushall (likt Billbäcks arena i Svärtinge/City
Gross arena Lindö) och fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan
utnyttja. Få en säkrare parkering och på/-avstigning för skolbarnen.”
Vid kontakt med Camilla Bauer Hansen så betonar hon vikten av att de kommunala
instanserna måste samarbeta för att hitta en attraktiv lösning för Lotorps invånarna.
Lotorpsskolan är en grundskola som utbyggd i flera delar. Verksamheten har till
fastighetsenheten anmält att man har svårt att bedriva praktiskt estetiska ämnen
samt idrott vid skolan. Dessutom kan det konstateras att skolan önskar
ändamålsenliga undervisningssalar och personalutrymmen. Fastighetsenheten har
under 2018 tillsammans med Vallonbygden AB initierat en statusinventering av
kommunens samtliga lokaler. Detta för att få en helhetsbild gällande kommunens
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Fredrik Björkman

2018-10-04
Dnr KS.2018.0494

2 (2)

fastighetsinnehav. Inför prioritering av kommunens fastighetsinvesteringar blir de
tekniska bedömningarna en del i beslutsunderlaget.
Förskola Lotorp är ett prioriterat uppdrag inom kommunen. I dagsläget genomförs
en analys av byggbara tomter i Lotorp. Uppdraget att söka en lokalisering av en sex
avdelnings förskola har resulterat i ett uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan.
Förvaltningen har att ta hänsyn utifrån flera aspekter vid en förskole byggnation.
Här kan nämnas trafik, buller, miljö och andra områdespåverkande faktorer.
Föroreningar i anslutning till Lotorps IF:s fotbollsplaner:
Kommunen genomför just nu en huvudstudie för att kartlägga föroreningarnas
utbredning. Resultatet från huvudstudien som kommer att presenteras under våren
2019. Innan detta resultat presenterats kan kommunen inte precisera vilka åtgärder
som kommer att genomföras eller exakt hur lång tid som åtgärderna kräver.
Använd skolans område:
Det ligger i Finspångs kommuns intresse av att ha funktionella enheter där flera
verksamheter kan dra nytta av varandra. Prioritering av kommunens
resursanvändning fastställs i kommunens strategiska plan av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att delge förslagsställaren beslutet
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-11

2019-§ 60

Dnr: KS.2018.0494

5 (49)

e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av lokaler
för förskola, skola och föreningsliv
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Camilla Bauer som anför följande:
”Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de standarder
kraven som finns idag, lokaler måste finnas för att bemöta ämnen som
slöjd/musik, ventilationen måste förbättras, gymnastiksalen är under all
kritik, väldigt liten med ingen toalett i omklädningsrummen. Man måste gå
igenom det andra könets omklädningsrum för att ens komma in i det andra
etc. Lokalerna ser likadana ut som när både mina föräldrar och jag gick där,
pedagogiken och utvecklingen har utvecklats väsentligt och andra behov
behövs idag.
Sandensförskola ska byggas upp och även ut med flera
avdelningar för att möta behovet.
Föreningen Lotorps IF måste ha nya planer att spela fotboll på
pga. av arsenikförgiftad mark.
Använd skolans område, bygg om grundskolan enligt inlämnat förslag av
rektor Magnus Stark, riv de stora växthusen som är en miljöfara samt skadar
Lotorps första intryck, köp loss mark av bonden och bygg nya förskolan
ihop med en arena med inomhushall (likt Billbäcks arena i Svärtinge/City
Gross arena Lindö) och fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan
utnyttja. Få en säkrare parkering och på/-avstigning för skolbarnen.”
Vid kontakt med Camilla Bauer Hansen så betonar hon vikten av att de kommunala
instanserna måste samarbeta för att hitta en attraktiv lösning för Lotorps invånarna.
Lotorpsskolan är en grundskola som utbyggd i flera delar. Verksamheten har till
fastighetsenheten anmält att man har svårt att bedriva praktiskt estetiska ämnen
samt idrott vid skolan. Dessutom kan det konstateras att skolan önskar
ändamålsenliga undervisningssalar och personalutrymmen. Fastighetsenheten har
under 2018 tillsammans med Vallonbygden AB initierat en statusinventering av
kommunens samtliga lokaler. Detta för att få en helhetsbild gällande kommunens
fastighetsinnehav. Inför prioritering av kommunens fastighetsinvesteringar blir de
tekniska bedömningarna en del i beslutsunderlaget.
Förskola Lotorp är ett prioriterat uppdrag inom kommunen. I dagsläget genomförs
en analys av byggbara tomter i Lotorp. Uppdraget att söka en lokalisering av en sex

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-11

6 (49)

avdelnings förskola har resulterat i ett uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan.
Förvaltningen har att ta hänsyn utifrån flera aspekter vid en förskole byggnation.
Här kan nämnas trafik, buller, miljö och andra områdespåverkande faktorer.
Föroreningar i anslutning till Lotorps IF:s fotbollsplaner:
Kommunen genomför just nu en huvudstudie för att kartlägga föroreningarnas
utbredning. Resultatet från huvudstudien som kommer att presenteras under våren
2019. Innan detta resultat presenterats kan kommunen inte precisera vilka åtgärder
som kommer att genomföras eller exakt hur lång tid som åtgärderna kräver.
Använd skolans område:
Det ligger i Finspångs kommuns intresse av att ha funktionella enheter där flera
verksamheter kan dra nytta av varandra. Prioritering av kommunens
resursanvändning fastställs i kommunens strategiska plan av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att delge förslagsställaren beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-04-25

2018-§ 77

Dnr: KS.2018.0494

21 (31)

Medborgarförslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av
lokaler för förskola, skola och föreningsliv
Sammanfattning
Camilla Bauer föreslår följande i sitt medborgarförslag:
”Lotorpsskolan måste renoveras och byggas ut för att möta de standarder
kraven som finns idag, lokaler måste finnas för att bemöta ämnen som
slöjd/musik, ventilationen måste förbättras, gymnastiksalen är under all
kritik, väldigt liten med ingen toalett i omklädningsrummen. Man måste gå
igenom det andra könets omklädningsrum för att ens komma in i det andra
etc. Lokalerna ser likadana ut som när både mina föräldrar och jag gick där,
pedagogiken och utvecklingen har utvecklats väsentligt och andra behov
behövs idag.
Sandensförskola ska byggas upp och även ut med flera
avdelningar för att möta behovet.
Föreningen Lotorps IF måste ha nya planer att spela fotboll på
pga. av arsenikförgiftad mark.
Använd skolans område, bygg om grundskolan enligt inlämnat förslag av
rektor Magnus Stark, riv de stora växthusen som är en miljöfara samt skadar
Lotorps första intryck, köp loss mark av bonden och bygg nya förskolan
ihop med en arena med inomhushall (likt Billbäcks arena i Svärtinge/City
Gross arena Lindö) och fotbollsplaner som alla tre verksamheter kan
utnyttja. Få en säkrare parkering och på/-avstigning för skolbarnen.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning samt tillbaka till
kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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19 Jenny Jansson
Jonas
Bergström

201804-20

21

Marie Fryklund
Karlsson

201804-20

22 Jessica Nyberg

201804-22

23

201804-22

24 Martin Waldeck

201804-22

25

2018-

Maria

Ett mycket lämpligt förslag.

201804-20

20

Lisa Waldeck

Mycket bra förslag

201804-20

15 Dennie larsson
Eva Larsson

Lysande förslag som Lotorps IF ställer sig bakom till fullo! Skulle också
vara ett styrkebesked av kommunen att både visa handlingskraft och plan
för framtiden. Jättebra idag att förskolan dubbleras, men skolan är full så
det behöver åtgärdas. Idrottshallar är också en bristvara i kommunen (2st
med någesånär mått) så investeringen skulle komma hela kommunen till
gagn. Härligt!
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Nr. Namn

Datum Kommentar

Kaltenegger
Jansson

04-22

26

Camilla
Lundgren

201804-22

27

Pernilla
Rengman

201804-22

28

Linda Berg
Johansson

201804-23

29

Fredrik Lund

201804-23

30

Veronica
Hanning

201804-23

31 anna folkesson
32

Yasmin
Lehnberg

33 Gabriel Olsson

201804-23

201804-23

35

Annica
Nordgren

201804-23

36 Pernilla Lindwall

201804-23

37 Maria Österberg

201804-23

38 Linnea Ripskog

201804-23

39

Martin Möller

201804-23

40

Michael
Andersson

201804-23

41 Denise Lindholm

201804-23

42 Mikael Hallberg

201804-23

43

Martin
Björkstrand

201804-23

44

Kristina
WickmanDanson

201804-23

45 Stefan Alsenmyr

201804-23

46

Lisa Cratz

201804-24

47

Åsa Rydin

201804-24

Elin Algstrand

Låter som en mycket bra idé!

201804-23

Sofia Eklund
Arvidsson

49

Linda Berg johansson

201804-23
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48 Larseric Ramlöv

Ett mycket bra förslag. Något måste verkligen göras nu

Annica Nordgren

Jätte bra förslag. Det behövs verkligen. Lotorp är en härlig ort att bo och
växa upp i, gjort det själv från födsel till 50 år.

Martin Möller

Ett genomtänkt helhetsperspektiv på utbyggnaden och vidareutvecklingen
av Lotorp.

201804-24

201804-25

Mycket bra. Hoppas de styrande ser det logiska I en sån här lösning.
Skolan har ett stort behov av renovering av de gamla slitna lokalerna,
utbyggnad för att rymma alla barn och inte minst en lokal för idrott.
Förskolan är ett måste för invånarna och framtida inflyttning och den ska
återuppbyggas någonstans.
Lotorps IF är en förening med många aktiva och eldsjälar de satsar brett
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Nr. Namn

Datum Kommentar
medans andra föreningar I ytterområdena dör ut.
En viktig förening för orten och som vi behöver värna om att den blir kvar.
Nu har kommunen chansen att göra ett gemensamt krafttag för dessa tre
viktiga "områden" för våra barn och ungdomar.

50

Therese
Forsberg

201804-27

51

Tobias Wåhlin

201804-30

52 Jenny Karlsson

201805-03

53

Jennie
Fredriksson

201805-09

54 Linda Karlsson

201805-09

Jessica
Rimmenstrand

201805-20

56 Mattias Hansén

201806-11

55

Therese Forsberg
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-01-21

76 (76)

avdelnings förskola har resulterat i ett uppdrag att påbörja arbetet med detaljplan.
Förvaltningen har att ta hänsyn utifrån flera aspekter vid en förskole byggnation.
Här kan nämnas trafik, buller, miljö och andra områdespåverkande faktorer.
Föroreningar i anslutning till Lotorps IF:s fotbollsplaner:
Kommunen genomför just nu en huvudstudie för att kartlägga föroreningarnas
utbredning. Resultatet från huvudstudien som kommer att presenteras under våren
2019. Innan detta resultat presenterats kan kommunen inte precisera vilka åtgärder
som kommer att genomföras eller exakt hur lång tid som åtgärderna kräver.
Använd skolans område:
Det ligger i Finspångs kommuns intresse av att ha funktionella enheter där flera
verksamheter kan dra nytta av varandra. Prioritering av kommunens
resursanvändning fastställs i kommunens strategiska plan av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-02-11.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
25

Mats Johansson

2018-12-12
Dnr KS.2018.1191

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på
Bergslagstorget till Bruksparken
Sammanfattning
Lars-Otto Gullman har i ett medborgarförslag, inlämnat den 11 november 2018,
föreslagit att den kanon som i dag står på Bergslagstorget flyttas till Bruksparken
intill den befintliga kanon som är placerad där.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2018, § 372, i samband med att
medborgarförslaget om att en turbin skulle ställas upp på torget avslogs, att den
aktuella kanonen ska flyttas. Innan kanonen hamnade på Bergslagstorget hade
den sin plats just i Bruksparken. Det var i samband med en relativt omfattande
renovering som den kom att ställas upp på sin nuvarande plats. Efter beslutet om
att den ska flyttas började förvaltningen planeringsarbetet för en flytt med
inriktning på att den ska återbördas till sin tidigare uppställningsplats. Detta
arbete kommer att kunna utföras i relativ närtid, lite beroende på hur en
uppställningsyta kan anordnas och på hur vädret blir. Förvaltningen konstaterar
att förslaget i Lars-Otto Gullmans inlämnade medborgarförslag överensstämmer
med planerad placering. Förslagsställaren har kontaktats och var mycket nöjd
med att hans förslag har fått ett positivt gensvar.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
mot denna bakgrund anse medborgarförslaget bifallet
2. Att meddela förslagsställaren om beslutet.

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:
2019-02-11

2019-§ 59

Dnr: KS.2018.1191

5 (49)

Svar på medborgarförslag - flyttning av kanonen på
Bergslagstorget till Bruksparken
Sammanfattning
Lars-Otto Gullman har i ett medborgarförslag, inlämnat den 11 november 2018,
föreslagit att den kanon som i dag står på Bergslagstorget flyttas till Bruksparken
intill den befintliga kanon som är placerad där.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2018, § 372, i samband med att
medborgarförslaget om att en turbin skulle ställas upp på torget avslogs, att den
aktuella kanonen ska flyttas. Innan kanonen hamnade på Bergslagstorget hade den
sin plats just i Bruksparken. Det var i samband med en relativt omfattande
renovering som den kom att ställas upp på sin nuvarande plats. Efter beslutet om
att den ska flyttas började förvaltningen planeringsarbetet för en flytt med inriktning
på att den ska återbördas till sin tidigare uppställningsplats. Detta arbete kommer att
kunna utföras i relativ närtid, lite beroende på hur en uppställningsyta kan anordnas
och på hur vädret blir. Förvaltningen konstaterar att förslaget i Lars-Otto Gullmans
inlämnade medborgarförslag överensstämmer med planerad placering.
Förslagsställaren har kontaktats och var mycket nöjd med att hans förslag har fått
ett positivt gensvar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att bifalla medborgarförslaget
2. Att meddela förslagsställaren om beslutet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-11-28

2018-§ 175

Dnr: KS.2018.1191

43 (45)

Nytt medborgarförslag - flyttning av kanonen på
Bergslagstorget till Bruksparken
Sammanfattning
Lars-Otto Gullman skriver följande i sitt medborgarförslag:
”Läste i Norrköpings Tidningar den 10 november att planer finns att i samband
med
omplaneringen av Bergslagstorget ta bort den kanon som nu står där. Mitt förslag är
att flytta den till Bruksparken där den lämpligen kan ställas upp intill den grova
kanon som redan ligger där.
Motivering:
De båda kanonerna kan tillsammans illustrera ett skede i Finspångs bruks historia
genom att den grova kanonen tillhör den sista generationen av kanoner som
tillverkades av gjutjärn, medan den andra är en av den första generationen som
tillverkades av stål. Ämnet till stålkanonens eldrör göts i Bofors men det svarvades,
borrades och färdigställdes i Finspång, vilket då inte Bofors hade maskiner för. Under en
kortare tid samarbetade alltså de båda bruken.
Vi ska också komma ihåg att ett av skälen till att Siemens och turbintillverkningen
överhuvudtaget finns här var, att när bröderna Ljungström valde Finspång fanns på
orten personal som var van vid verkstadsarbete med hög precision. Sådant var
nödvändigt både för tillverkning av kanoner och turbiner. De tre företagen
Finspångs bruk, Bofors och dagens Siemens hänger på så sätt ihop. Det finns därför
goda skäl att låta stålkanonen från torget få en bra plats där den kan ses av turister.
Kan nämna att senast i september var en grupp på ca 40 personer från Bofors här
för att studera kanoner, Bruksmuseet och Turbinmuseet. I Finspång har kanoner
tillverkats i århundraden och Finspångs namn är känt även utomlands just för detta.
Låt oss bevara de minnen som finns från den tiden!
Iden i tidningen att ställa in kanonen i ett museum var utmärkt. Möjligen finns det i
den historiska miljön vid slottet någon tom lokal, som kan göras till ett rymligare
bruksmuseum?
Men i brist på det idag är mitt förslag:
Flytta kanonen på Bergslagstorget till Bruksparken!”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
åter till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
28
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Maria Forneman

2019-02-07
Dnr KS.2019.0180

1 (1)

Kommunfullmäktige

Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att förbättra
framkomligheten till ungdomsmottagningen som idag bara har 2 timmars telefontid
per vecka. Förslaget är att man kan lämna in sitt namn och telefonnummer så att
man kan bli uppringd av en sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad
telefontid.
Förslag till beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
-----

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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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stenman Lotta <Lotta.Stenman@regionostergotland.se>
den 6 februari 2019 12:14
Finspångs Kommun
Medborgarförslag: förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan

Hej!
Nu har jag som arbetskamrat, mamma och medmänniska fått till mig att det är nästan omöjligt att nå
fram till Ungdomsmottagningen via telefon då man endast har telefontid på 1 timma vid två tillfällen
i veckan, det vill säga 2 timmar sammanlagt/vecka.
Förslag: att man kan lämna sitt namn, telefonnummer och att man istället blir uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid. Alternativt utökad-förlängd telefontid för våra ungdomar 
Med vänlig hälsning
Lotta Stenman
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Maria Forneman

2019-02-11
Dnr KS.2019.0184

1 (1)

Kommunfullmäktige

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:


Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.



Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

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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Främja delaktighet i vänortsarbetet
2019-02-14
Finspångs kommun har idag sex vänorter. Många orter av Finspångs storlek har
betydligt färre vänorter. Under åren 2015-2018 har genomförts fem resor till tre av våra
vänorter; Finsterwalde/Tyskland, Yvoir/Belgien och Salapils/Lettland.
Dokumentationen kring syften med besöken är bristfällig, och det framgår inte på vilket
sätt besöken bidragit till Finspångs utveckling eller medborgares lärande. Det framgår
inte heller på vilket sätt besöken har kopplingar till Agenda 2030-målen.
Inga externa medel har sökts eller använts. Det finns idag möjligheter att ansöka om
medel via EU-programmet ”Ett Europa för medborgarna” och det Sida-finansierade
programmet ”Kommunala partnerskap”.
Vid de tre senaste årens fem besök är det allt som allt 13 personer som rest iväg till våra
vänorter. När det gäller vilka som väljs ut vid vänortsresor saknas transparens och/eller
rutiner. Det är oklart huruvida var och hur det fattas beslut kring vänortsresorna och
deras genomförande.
SKL förordar att vänortsarbetet ska vara en del i att främja demokratisk delaktighet samt
att föreningar, lokalsamhället och föreningar ska involveras i vänortsarbetet. Inget av
detta förefaller vara något som gäller för Finspång.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete via
EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att fler
medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta visavi
Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Stefan Carlsson, Ingrid Westlund
Vänsterpartiet
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Till kommunalrådet Ulrika Jeansson

2019-02-12

Interpellation

UPPTÄCKA OCH ANMÄLA VÅLD I NÄRA RELATIONER
En kommun har ett lagstiftat ansvar, t ex i socialtjänstlagen, att förhindra att människor utsätts för
våld eller hot om våld. Våld kan vara psykiskt, fysiskt, emotionellt eller utövas på andra sätt. Men en
kommun har rimligtvis också en ambition att med politiska mål utöver lagar arbeta för att
fortlöpande tränga tillbaka våld av olika slag och förebygga att det uppkommer
Våld i nära relationer utförs oftast av män. En mansbild som präglas av en fysisk dominant
maskulinitet ibland kallad för ”macho” är en faktor som är en utmaning att förändra, kanske den
främsta faktorn. Våld i hemmet drabbar främst kvinnor och barn. Våldet som föregår inom hemmets
väggar och är ibland väl känt av grannar, husvärdar etc. Men som utomstående är det svårt att veta
vad som kan göras för att avbryta pågående våld eller att anmäla våld. Den som är våldsutsatt
behöver medmänniskor för att guidas till den hjälp som finns att få. Särskilt barnen behöver vuxna
som har kunskap om, redskap och tid att fånga upp signaler om att allt inte står rätt till därhemma.
På Finspångs restaurerade hemsida finns en hel del bra information angående den hjälp som finns att
få. I kommunen finns också en tjänsteman som på halvtid har som uppgift att samordna insatser mot
hot och våld i nära relationer.
Just nu finns möjligheter att söka ytterligare medel för att förhindra hot och våld i nära relationer
(Socialstyrelsens nyhetsbrev). Vänsterpartiet anser att det finns en borttappat led när det gäller
våldsbekämpning i nära relationer och det gäller möjligheterna att upptäcka och anmäla våld. Det
finns exempel på projekt där hyresvärdar, bostadsbolag, bovärdar och grannar involveras och ges
redskap att stoppa och anmäla pågående våld. ”Huskurage” är ett exempel på projekt som går ut på
att mobilisera omgivningen och grannars möjligheter att agera. I projektet skulle även
Hyresgästföreningen ingå.
Förutom arbete inom socialtjänst, skola och äldreomsorg för att åtgärda och förebygga våld har
kommunen olika organ som ett brottsförebyggande råd och ett folkhälsoråd för att kunna driva
våldsförebyggande arbete.





Hur ser Finspångs styrande minoritet på möjligheterna att göra mer för att Finspång ska bli
tryggare för fler barn och kvinnor?
Vilka redskap och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatta barn och äldre i de kommunala
verksamheterna?
Hur kan olika organ och verksamheter samverka och samarbeta mer och effektivare på
området?
På vilket sätt kan kommunen samverka med bostadsföretag, husvärdar, hyresgästföreningen
för att ge den nära omgivningen möjligheter att agera när våld uppmärksammas?

Ingrid Westlund
Vänsterpartiet
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