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FINSPÅNG

Kommunen fortsätter
vara medfinansiär till
Orangeriet.
Orangeriet har bedri-
vits i Finspång sedan
2009. Projektet ses
som ett komplement
till kommunens insatser
inom arbetsmarknads-
området och riktar sig
till personer som lyfter
någon form av försörj-
ningsstöd.

Ett 60-tal personer i Fin-
spång finns i dag aktiva
inom projektet, vissa av
dem har anställts.

I januari skrev Folk-
bladet om personer enga-
gerade inom Orangeriet,
som då höll till på Metall-
len, men nu flyttat till
Hans och Gretas gamla
lokaler på Bergslagsvä-
gen.

Då berättade en av del-
tagarna att målet med
projektet är att kunna
anställa människor, vilket
skulle kunna möjliggöras
om tillräckligt många an-
litar dem.

Nöjda politiker
Olika verksamheter har
byggts upp, bland annat
Hans och Greta som säl-
jer begagnade kläder och
prylar och Gränden som
säljer second hand-saker.

Övriga verksamheter in-
riktas lite på vad delta-
garna har för kunskaper
och intressen, som att
meka med datorer eller
flyttstäda. Kommunens
politiker är nu så nöjda
med utvecklingen av pro-
jektet att man valt att för-
länga det under namnet
”Orangeriet 2”.

– De har slussat ut
många till jobb och stu-
dier. Alltså dels anställt
människor och fått ut
många i egenförsörjning,
förklarar utbildningsråd
Ulrika Jeansson (S) att
kommunen nu går med
på att samfinansiera pro-
jektet 2011 och 2012 och
samtidigt se över finan-

siering möjligheter för
2013 och 2014.

Flera har fått jobb
Drygt 230 000 kronor har
kommunen beviljat för
de sista två månaderna
av 2011 (projekttiden på
Orangeriet 1 löpte till och
med den första november
i år) och 2012 . Kommu-

nen ska även se över möj-
ligheten att bekosta en
handledare och en lokal.
Projektet har lyckats väl-
digt bra i Finspång, fram-
gångar kan bland annat
ses i att sju personer fått
anställning i de olika
verksamheterna. Hans
och Greta har avknoppats
till att bli ett ”kommunalt

tjänsteköp” vilket betyder
lägre avgifter för kommu-
nen.

– Vi ligger på väldigt
höga kostnader för för-
sörjningsstöd så det är
bra att det går att få ner,
säger Herman Vinterhjär-
ta (MP).

Inge Jacobsson (M):
– Riksdagsledamoten

Finn Bengtsson var här
i höstas och tog med sig
goda exempel från Fin-
spång. Det visar på att
det går bra här, säger han.

Kommunen ställer upp på Orangeriet

Verksamheten på Orangeriet kan räkna med kommunalt stöd åtminstone över nästa år. Planer finns även på en
fortsättning fram till 2014. Arkivbild: Henrik Jonsson

”De har slussat ut många
till jobb och studier”,
säger Ulrika Jeansson,
socialdemokratiskt utbild-
ningsråd.
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Finspång är på gång
med att införa ett nytt
sätt för medborgarna
att påverka: E-petition.
Beslut om detta skulle
ha fattats förra veckan,
men politikerna vill ha
mer kött på benen och
återremitterade därför
ärendet.

E-petition är ungefär
samma sak som ett med-
borgarförslag: En med-
borgare som får en idé
eller undrar över något
kan lämna in sina tankar
skriftligt. Medan med-
borgaförslaget lämnas in
till kommunen och ge-
nomgår den byråkratiska
processen, läggs E-peti-
tionen ut på kommunens
hemsida varpå medbor-
garna kan tycka till om
förslaget direkt.

– I stället för att få dis-
kussionen med medbor-
garna när beslutet redan
är taget får vi den di-
rekt. Märker vi att det är
många som engagerar sig
i frågan tar vi upp den
på dagordningen, förkla-
rar kommunalråd Anders
Härnbro (S).

Det är demokratibered-
ningen som jobbat med
förslaget att införa E-pe-
tition. Från årsskiftet var
det tänkt att möjligheten
skulle finnas att göra sin
röst hörd den vägen. Men

när politikerna skulle fat-
ta beslut i frågan förra
veckan, tyckte de att de
saknade vissa fakta.

– Förslaget är bra. Men
det handlar om reglerna
kring det? Vi vill ha ett
klargörande från demo-
kratiberedningen, säger
Anders Härnbro.

Det finns en diskus-
sion om att ta bort med-
borgaförslagen, men det
förslaget går inte hem
hos någon av politikerna
i kommunstyrelsen:

– Vi kan inte lägga ner
något innan vi vet att
något annat fungerar, sä-
ger Herman Vinterhjärta
(MP).

– Det är tveksamt om vi
över huvudtaget ska star-
ta en utredning om det.
Medborgarförslag finns
inskrivet i kommunalla-
gen, säger Inge Jacobsson
(M) och fortsätter:

– Om vi tar bort medbo-
garförslagen finns ingen
möjlighet för äldre utan
dator att skriva. Vi kan
inte strypa den möjlig-

heten genom att tro att
alla är datanördar. Med-
borgarförslag, E-petition
och E-forum måste finnas
parallellt, säger han.

Dock är alla ense om att
allt fler säkerligen kom-
mer att använda sig av
E-petition och att medbor-
garförslagen, och därmed
byråkratin kring dem,
kommer att minska.

Demokratiberedningen
diskuterar även en bort-
tagning av E-Forum. Det-
ta fick dock obönhörligen
nej från samtliga politiker
i kommunstyrelsen.

– Det används mycket.
Många använder det som
en modern insändarsida.
Jag kan inte se hur vi
skulle kunna ersätta det,
säger Anders Härnbro.

– Vi pratar om att ha
kontakt med medborgare.
Det kommer in vettiga,
kommunala frågor till E-
forumet. Att ta bort de har
inte funnits i min hjärna,
säger Inge Jacobsson.

Carolina Nilsson

Repetition om E-petition

Carolina.nilsson@folkbladet.se
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SAAB
OPEL

FÖRETAGET MED DEN PERSONLIGA SERVICEN

Dahls i Finspång - vägen till en bra bilaffär!

Månd–torsd 9–18
Fredag 9–17
Lördag 10–14

• Alt 1: Vinterhjul + 6 mån försäkring (värde upp till 10.000:-)

• Alt 2: Avdrag 8.000:- på priset + 6 mån försäkring

Erbjudandena gäller tom 2012-01-07.

Vinterns bästa begbils-köp kan inte kombineras med andra erbjudanden.

KAMPANJ på övriga begbilar i lager!

Opel Insignia 1,6 Turbo ECOTEC -10
Sovereign Silver, 3.170 mil
Förr 169.000:- Nu 155.000:-

Opel Zafira 1,9 CDTi ink DPF -08
Panacotta, 9.000 mil
Förr 169.000:- Nu 155.000:-

Saab 9-3 Linear SportCombi 2,0T -09
Glass Grey Metallic, 4.690 mil

Förr 159.000:- Nu 145.000:-

Saab 9-3 Vector SportCombi 2,0T -09
Laser Red Solid, 2.010 mil
Förr 179.000:- Nu 165.000:-

Saab 9-3 Vector SportCombi 1,8t -08
Black, 3.920 mil
Förr 159.000:- Nu 145.000:-

Saab 9-3 Vector SportCombi 1,8t -09
Polar White Solid, 3.920 mil
Förr 169.000:- Nu 155.000:-

Saab 9-3 Vector SportCombi 1,8t -08
Jet Black, 5.390 mil
Förr 159.000:- Nu 145.000:-

Chevrolet NUBIRA 1,6 SE Combi -08
Pearl Black, 5.500 mil
Förr 69.000:- Nu 59.000:-

Ssang Yong ACTYON SPORT 2 -08
4WD, Silver, 4.846 mil
Förr 159.000:- Nu 149.000:-

Mercedes-Benz A 170 CDI -04
Mörkblå, 8.580 mil
Förr 79.000:- Nu 69.000:-
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Premiär!Besök vårnya hemsidawww.bilcenter.com

Köp beg bil hos HG Dahls/Bilcenter
i mellandagarna och deltag i vårt lotteri med ett

Presentkort på resor som första pris
(värde 10.000:-)
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