Mötesanteckningar: Vinningarådet för Vinninga och Filsbäck
Tid och plats

2020-11-24, Digitalt

Deltagare

Från kommunen: Jonas Sundström, Dag Stulen, Tora Gustafsson,
Nilsson, Patrik Tigerberg, Malin Olsson Lundqvist och Anders
Johansson, kommunpolis.
Från Vinninga Filsbäck: 18 personer via Skype

Välkomna

Jonas Sundström hälsade välkomna och öppnade mötet.
Agenda
• Plan- och trafikchef deltar för att svara på inskickade frågor.
• Kultur- och fritidsförvaltningen ska troligtvis ta över ansvaret för
fritidsgården i Tun. Diskussion kring den framtida fritidsverksamheten.
• Hur arbetar kommunen med trygghetsfrågan på landsbygdens orter?
Presentation av nytt digitalt verktyg för att rapportera in otrygga faktorer.
• Presentation av förslag på förändring av Landsbygdsråden.

Plan- och trafikchef svarar på inskickade frågor.
1. Cykelväg från Vinninga till Lidköping?
För etappen från nya väg 44 till Filsbäck så beräknas bygghandlingar vara klara
under hösten 2021 och byggstart 2022.
Från väg 44 och till Vinninga, resten av cykelvägen så, är det inskickat önskemål
och den är prioriterad högt även från andra skaraborgskommuner.
Förhoppningsvis beslut om den kommer med i Trafikverkets regionala plan före
eller strax efter jul.. Tidsplan kommer efter beslut.
Fråga:
2. Hastighetsdämpande åtgärder? Bor på Ga Skaravägen och det är en
racerbana i dagsläget.
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Svar:
Vägarna i Vinninga är Trafikverkets. Kommunen har tillsammans med
Trafikverket sagt att man ska prioritera vägarna på de mindre orterna och
man gör det genom sk ÅVSer (Åtgärdsvalsstudier.) Det är en utredning
där man tillsammans, Kommunen, TV och de boende analyserar vad som
behöver åtgärdas.
Vinningar är prio ett från kommunens sida till Trafikverket, men
Trafikverket har inte haft resurser från sin sida.

3. Fråga
Jag cyklar nästan dagligen till Lidköping från Lindärva och undrar om det
inte är på tiden att kommunen gör en bra och säker cykelväg till Lidköping
vid väg 184 eller från Vinninga
Så som det är nu så riskerar man nästan livet när man vill värna om miljön
och cykla till sitt arbete
Jag tror att fler skulle välja att cykla om man kunde cykla säker som man kan
göra om man bor utanför kommunen åt andra håll ex Filsbäck Råda
Stenhammar mm
Svar:
Inga planer ligger där just nu. Utan det är cykelvägen utefter gamla
Lidköpingsvägen som är planen för tillfället.

Kultur- och fritidsförvaltningen ska troligtvis ta över
ansvaret för fritidsgården i Vinninga. Diskussion kring den
framtida fritidsverksamheten.
Barn- och ungdomschef på kultur och fritid. Patrik Tigerberg
Översyn av fritidsgårdsverksamheten sedan årsskiftet. Har tidigare drivits av Barn
och skola i några år.
Två fritidsgårdar är öppna, den i Tun och den i Margretelund
En dialog mellan Kultur och Fritid och Barn och skola. Nämnderna är positiva till
att Kultur och Fritid tar över verksamheten och detta beslut ska tas slutligt på
kommunfullmäktige i dec.
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Inställningen är att det kommer bli bättre för ungdomarna 10-15 år och
Kommunen skulle få större helhetssyn över all fritidsverksamhet. Det blir också
möjlighet att ställa om och rikta resurser dit där det är störst behov.
Det ska finnas fritidssysselsättning för ungdomar i hela kommunen.
Satsa på Margretelund, där behovet är stort.
Viktigt att det finns verksamhet även på landsbygden
Kommer göra landsbygdssatsning på loven och studiedagar. Kommer finnas mer
än vad som görs idag. Vissa saker ska tas från staden till landsbygden. Samarbete
med olika föreningar.
Kultur och fritids ungdomsverksamhet idag:
Sockerbrukets ungdomsverksamhet 12-19 år
Café Iris mötesplats för normbrytande personer
Ungdomskonsthall som ligger under konsthallen/biblioteket
Sportnatten
Nästa års satsning
Satsa mer i Margretelund
Starta upp verksamheten i Järpås
Investera i en ungdomsbuss som gör verksamheten mer flexibla. Möta ungdomar
där ungdomar finns.
Tidigare har det funnits fritidsverksamhet i Saleby, Örslösa, Järpås och Vinninga,
men inte sedan några år tillbaka.
I Vinningar tänker man framförallt att möte upp behov med den mobila
verksamheten.
Nästa steg är att möte aktörer i Vinning (så fort beslutet är taget och Corona
tillåter det) för dialog, det är viktigt att involvera ungdomar i arbetet. Och även att
träffa personalen i Vinninga.
Input från åhörarna att träffa föräldraföreningen i Vinninga. Patrik får
kontaktuppgifter och tar denna kontakt.
Generellt så jobbar men i staden med åk 6 och uppåt. På landsbygden så är det
yngre barn, från åk ett och uppåt. Tanken är att anpassa utifrån behov.
Fråga
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Kommer denna ambulerande verksamheten på lov och studiedagar att täcka
behoven?
Hade det funnits mer medel så hade man haft verksamhet på flera ställen men man
har tät dialog med Social välfärd om vilka områden som har störst behov. Då ser
man tex på hur mycket annan aktivitet det finns från föreningar och skola utanför
skoltid.
Tex i Tun så har man inte så mycket föreningsverksamhet och detta rättfärdigar
den permanenta fritidsverksamheten där.
Dialog med rektor i Vinninga
Man har täta aktiviteter utanför skolan som fyller ett visst behov.
Synpunkt:
Har varit sabotage på skolan och då ser man nu att det finns behov av mer
fritidsverksamhet.
Svar:
Skulle behovet öka så kan man omflytta resurser. Bra med den nya organisationen
– att den är mer flexibel. Men det finns kanske inte resurser att dra igång

Information om kommunens trygghetsarbete och
samverkan med Polisen.
Dag Stulen, Utvecklingsledare Social hållbarhet
Arbetar kring trygghetsfrågorna i kommunen
Har i några år jobbar med ett koncept som heter EST, EST står för effektiv
samordning och trygghet.
Har varit två insatsområde i tätorten under den här tiden. Margretelund och vid
Sockerbruket. Samordningsmöten var fjortonde dag. Har velat göra en digitala
inrapportering. Positiv med detta är att man kan göra analyser och se på trender på
ett annat sätt.
Det har tagits fram en app som kan användas i trygghetsarbetet. Kopplat till
kommunens befintliga app för felanmälan.
I den nya appen ska man kunna rapportera in tex orosområden, skadegörelse mm.
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Appen är inte publik utan man behöver var inbjuden. För att göra det mer
systematiskt så här i början.
Nu finns det en testgrupp. Dessa är i dagsläget de est-grupper som finns.

Gruppen består av representanter från
Polisen
Näringsidkare
Bostadsbolag
Intresseföreningar
Fritidsverksamheterna
I dagsläget är det ca 35 rapportörer.
I nästa steg kommer man att söka rapportörer från hela kommunen. Man vill jobba
smartare och mer effektivt kring trygghetsfrågan.
Ambitionen är att det kommer var heltäckande i hela kommunen.
Kommer finnas behov av rapportörer från de olika områdena. På sikt och
verktyget är på plats kommer man vilja ha många personer som rapporterar in och
även sk EST-paneler som möter upp behovet av insatser.
Vid nästa möte kommer vi att kunna visa på vilka rapporter man kan ta fram
utifrån det som är rapporterat.
Kort om drogtesterna testerna i avloppsvattnet.
I våras gjordes tester i avloppsvattnet för att se vilken mängd droger som finns i
vattnet samt vilka det är.
Kommer fortsätta med dess tester i samband med jul och nyårshelgen.
En del i arbetet med trygghet. Skälet till att vi gör detta är att man har sett att
ungdomars attityder till droger blir mer liberala. Användningen av alkohol
minskar och oro finns för att de skiftar från alkohol till droger. Det har tidigare
inte funnits något utgångsläge och det tänker man att man skapar med dessa tester.
Få en nollpunkt.
Anders Johansson, Kommunpolis
Verktyget är viktigt för att få en helhetsbild av kommunen och att man får en
direkt bild av vad som händer och kan agera på detta.
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Återkoppling kring enkäten från förra mötet.
600 svar på denna enkät.
Problematiken ligger främst i centrum, Margretelund, Torget och Sockerbruket.
Mycket kring belysning och aktiviteter för ungdomar.
Fokus för 2021 är trygghet i hela kommunen och appen kommer vara ett verktyg
för detta.
Ungdomar och narkotika är fokus för medborgarlöftet för 2021.
Vad är uttryckt från Vinninga och Filsbäck
Trafikproblemen är det som man trycker på.
Man har varit 18 gånger i Vinninga och Filsbäck. Den tunga trafiken har börjat
hitta rätt och det har gjort det lugnare i Filsbäck.
Statistiskt för Vinninga och filsbäck
Viss ökning av brott mot förra året. Trafikbrottshistorier och en del olaga hot.
Dels från nätet.
Fråga:
Vart görs kontrollerna?
Svar:
Gör rätt mycket fartkontroller som tidigare, men nu gör polisen inte frekventa
blåskontroller utan bara när det finns misstanke. Skälet till detta är smittorisk för
både polis och provtagaren.

Presentation av förslag på förändring av Landsbygdsråden.
Förslag är framtaget utifrån samtal med:
- Kommunlaråd
- Personerna från orterna Vinninga, Tun, Vänerslingan och Järpås
- Tjänstemän som jobbar med landsbygdsutveckling och medborgardialog
Vi har identifierat problem och tagit fram ett förslag på möjliga lösningar och
upplägg
Syfte med råden
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Ska vara en plattform för att kunna ha en bra dialog med folket som bor på orten.
Vill att råden ska vara en plattform för positiv utveckling på våra småorter.
Vi ska utgå från två utgångspunkter när vi planerar för landsbygsrådsmötena:
1. Behöver förtroendevalda mer kunskaper om medborgarnas värderingar,
prioriteringar och åsikter kring denna fråga för att fatta det bästa beslutet?
2. Kan en medborgardialog kring denna fråga ge medborgarna större
kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar?
Före mötet ska vi:
Ha mer dialog med intressenter på orten före mötet
Få fler att engagera sig både vid rådstillfällena, men unga, barnfamiljer mm
Fysiska möten såväl som digitala.
Komplettera de vägar som finns för att ha synpunkter och förslag
Använda det digitala verktyget som kommunen bjuder in för att skapa ”paneler”
och kanske ungdomsgrupper på de olika orterna.
Efter mötet
Jobba mycket mer med återkoppling.
Se på möjligheter att återkoppla till de som var på mötet men även de som inte var
där.
Syfte med förändringen
Att utveckla och komplettera formen för dialog
Att kunna diskutera både platsbundna och icke-platsbunda utvecklingsfrågor.
Förslag struktur:
• Fem platser: Järpås, Vinninga, Tun, Örslösa och Kållandsö
• En gång på respektive plats och år, teman specifika för orten
• En gemensam träff där man diskuterar övergripande frågor för
landsbygden i kommunen eller generella frågor för landsbygden i stort.
Förslag på sätt som vi kan återkoppla efter mötet
• Tjänsteperson/kommunikatör sammanställer vad som hänt på mötet, och
noterar vilka frågeställningar som kommit in, och ser till att det blir svar
som når fram till frågeställaren.
• Förslag: Ett blad trycks upp som distribueras till aktuella hushåll. I detta
bland refereras/intervjuas även någon ortsbo, till exempel föredragshållare.
Detta görs för att lyfta fram lokala idéer, men också för att göra bladet
attraktivare att läsa.
• Informationen kommer även att finnas digitalt på kommunens hemsida,
samt på eventuell Facebook-sida och Instagram-konto.
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Övriga frågor

1. om kommunen kan hjälpa till att göra Vinninga lite julfint med ex.
Juldekorationer på gatlamporna på vägen mellan folketshus och äldreboendet?

Ställt frågan till Lars Svensson, chef för Serviceförvaltningen
I staden så bekostar kommunen endast belysningen på torget och granen. Den
andra belysningen är finansierat via Tillväxt Lidköping och Näringslivet.
Det är inte troligt att just Vinninga kan komma ifrån för detta.
2. Vad krävs /går det få en skatepark, utomhus, till Vinninga?

Om någon förening är villiga att göra en insats kan man söka mindre summa
pengar från landsbygdsutveckling på kommunen. Kontakta Malin Olsson
Lundqvist.
Det går även att söka Leaderpengar för insatser för byautveckling. Upp till 40 000
kr. Filsbäcks intresseförening har gjort detta och ska göra en diskgolfbana och
boulebana tex.
Fråga:
Det finns önskemål om att göra en boulbana.
Svar:
Leaderpengar finns att söka för sådana investeringar.
Någon från vägföreningar kan kontakta Malin så tittar vi på vilka vägar det finns
att gå. Men det krävs någon form av insats från ortens sida.
Fråga
Var kan man få information om när råden är?
Svar:
På kommunens hemsida, sök på respektive råd
Annons i NLT
Info på facebook
Fråga angående folkets hus i Vinninga? Kommer det at bli tillgängligt för
allmänheten igen?
Svar.
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Från barn och skola så ser man ingen förändring i situationen.
Fortsättning kring Vinninga Arena
Arbetsgrupp för struktur för att få till en idrottshall med Padel mm.
Finansieringen är klar. Det jobbas i det dolda,
Fråga
Jag pratade ett antal gånger med Maria Heden Sturesson angående önskemål om
Utegym i Vinninga. Maria svarade att det fanns planer för utegym i kommunen.
Du får också den skrivelse jag skickade till Maria efter vår konversation.
Hon nämnde i snabbt mailsvar då att hon tagit våra önskemål vidare för den
framtida planeringen av Utegym.
Mitt och den intressegrupp jag företräder önskar ha information om hur det hela
förlöper.
Svar från Maria
När det gäller utegym stämmer det som Jan-Olof skriver att jag lovat ta med
önskemålet om utegym i Vinninga i det arbete som precis startat kring friluftsliv.
Kultur & Fritid håller på med en förstudie kring friluftsliv som bland annat
innehåller en inventering av vad som finns och vilka behov vi ser framåt. Utegym
är en av delarna vid sidan av motionsspår, vandringsleder, badplatser etc.
Förstudien ska vara klar i februari och presenteras då för kultur- och
fritidsnämnden, förhoppningen är att förstudien efterföljs av en friluftslivsplan för
att sätta fokus på utveckling av friluftslivet. I det här större arbetet har jag med
önskemål om utegym i Vinninga, det finns även önskemål om utegym på andra
platser i kommunen.
Som förening kan man också ansöka om utvecklingsbidrag hos oss på Kultur &
Fritid, ett utegym skulle kunna falla inom ramen för detta förutsatt att det är en
eller gärna flera förening som ansöker tillsammans. Du får gärna höra av dig kring
det Jan-Olof, till mig eller min kollega Carina Grimling som är
föreningshandläggare.
Fråga från facebook:
”Vad händer med utbyggnationen av fibernätet i Lidköping?”.
Svar från Daniel Hamrén, bredbandschef:
Under hösten 2019 pausades all utbyggnad av fibernätet då det uppdagats att
byggnation inte skett enligt politiskt beslut och att byggnation kraftigt
övertrasserat investeringsbudgeten som var ansedd för landsbygden.
Lidköpings bredband fick då invänta politiskt beslut om anslutningsmodell och
tilläggsanslag för detta.
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Beslutet innebär att Lidköpings bredband får bygga direkt till fastigheter och inte
via föreningsnät.
Detta är mycket bra då det varit svårt att få till föreningsnät för kvarvarande del av
Lidköpings kommun som i nuläget saknar möjlighet till anslutning.
När beslutet kommit att byggnation återigen kunde starta var upphandling tvunget
att komma på plats (då utfallet på beslutat var oklart kunde det inte ske innan).
Denna grävupphandling har tyvärr blivit överprövad och behandlas just nu i
förvaltningsrätten, jag hoppas på svar inom några veckor.
Innan dess har vi inte möjlighet att fortsätta byggnationen i egen regi.
På områden som tex Tunbanan sker byggnation i samförläggning med kollegorna
på elnät så där saknas inte grävkapaciteten, där bygger vi på som vanligt.
Sammanfattningsvis: Olyckligt att vi har hamnat i detta stillestånd på
landsbygden, men det är min tro och förhoppning att vi är igång fullt ut med
byggnation på landsbygden tidigt på våren 2021.
Då ska vi se till att möjliggöra anslutning för kvarvarande 3,9% av
Lidköpingsborna.
Jag vill även passa på att lägga till att överträdelsen som skedde mot budget 2019
inte är bortslösad, utan investerad i fibernätet.
Vi kommer ha god nytta av denna investering framledes.
Jonas avslutar mötet med att uppmana deltagarna att komma med input kring det
digitala upplägget.

Nästa möte

Malin Olsson Lundqvist återkommer med datum.

