Vinningarådet den 16 maj 2016
Ordförande Kjell Hedvall hälsar välkommen.

1. Information om och frågor kring Vinningaskolan
Förvaltningschef Ulf Karlsson informerar om Barn och skolas ansvar för barn 0-16 år.
Camilla Brolin, verksamhetschef, berättar att Jytte Rixman, tillträder som rektor vid Vinninga
skola från och med 15 juni. Jonas Löfkvist har valt att återgå till en lärarroll på
Fredriksdalsskolan.
Ulf Karlsson konstaterar att det förnärvarande är trångt i skolans lokaler. Prognosen pekar på
att barnkullarnas storlek minskar kommande år. Barn och skolan arbetar med att utveckla
lärmiljön i kommunens samtliga skolor. Åtgärder vidtas sommaren 2016 i bland annat
Vinninga skola. Vidare görs investeringar i skollokaler på flera håll i staden. Det är en följd
av en politisk prioritering av skolinvesteringar. Det handlar både om nyinvesteringar och
ombyggnationer.
I Vinninga skola bedöms elevantalet vara betydligt lägre än nu, läsåret åren 2021/22. Det
finns en utmaning att hantera nuläget utifrån det höga elevantalet. Under sommaren 2016
vidtas åtgärder för att utveckla lärmiljön. I Vinninga skola tas ytor i anspråk som idag är breda
korridorer i skolan. Åtgärden kommer att vara klar till höstterminens start.
Vad gäller utrymmen för ämnet idrott och hälsa konstaterar Barn och skola att de klarar de
mål som följer av skollagen och läroplaner. I den investeringsplanering som idag finns hos
barn och skola innehåller inte utbyggnad av gymnastiksal/sporthall i Vinninga.
Med anledning av initiativet kring en arena i Vinninga finns även ett kultur- och
fritidsperpektiv på frågan. Lars Svensson, förvaltningschef kultur och fritid har inte möjlighet
att delta vid rådets möte därav redogör Elin Liljebäck Nilsson utvecklings- och
kommunikationschef om kultur och fritids bedömning av efterfrågan och prioritering av
lokalytor. Kommunens samlade föreningsliv liksom kultur- och fritidsnämnden bedöms
prioritera en fullstor matcharena i Lidköping högst vad gäller inomhusidrotten.
Torbjörn Friberg, förvaltningschef intern service informerar om lokalanskaffningsprocessen. I
korthet bygger den på att en kommunal verksamhet konstaterar ett lokalbehov och efterfrågar
lokaler hos intern service. Intern service ansvarar för att tillgodose behoven. I första hand
inom kommunen och bland de kommunala bolagen, i andra hand på öppna marknaden och i
tredje hand gnom att själva uppföra lokaler.
Elin Liljebäck Nilsson lyfter fram den långsiktiga aspekten av befolkningsutveckling och
förväntan om att fler bostäder kommer till i kommunen liksom i Vinninga. Vidare kommer
det att råda en konkurrens om såväl investerings- som driftmedel i kommunsverige liksom i
Lidköpings kommun kommande år.
En fråga kan bli ett ärende genom att det kommer ett politiskt direktiv, genom att
tjänstemännen lyfter frågan eller att det inkommer en framställan exempelvis erbjudande om
att hyra och/eller förfrågan om bidrag till investering och/eller drift.
Vinninga folkets hus har tagits i anspråk av förskoleverksamhet. Vinningaborna uppfattar att
det finns ett allmänt behov av samlingslokaler.

Kjell Hedvall beskriver att utbyggnaden av förskolor och skolor sker utifrån vart barnen bor.
Uppförandet av Sjölunda skola är en följd av befolkningstillväxt. Det byggs en ny skola i
Majåker för 300 elever istället för de 115 elever som det finns plats för idag. Samtidigt löses
de krav som finns från Miljö & Hälsa angående arbetsmiljön.Vinninga har en stor potential i
och med att arbetsmarknadsområdet växer och pendling sker i allt högre utsträckning.
Kommunen och barn och skola följer kontinuerligt befolkningsprognosen och gör
avväganden. Tjänstemännen tar initiativ gentemot politiken för att bygga verksamhetslokaler t
ex förskolor, skolor. Planer på nya bostadsområden genererar överväganden kring förskole/skolområden. Kjell Hedvall kommenterar en förväntad expansion i Filsbäck/Källy. Kjell
förutspår en befolkningsökning till följd av den allmänna befolkningstillväxten i landet. Bertil
Jonsson, vice ordförande kommunstyrelsen, anger att befolkningsutvecklingen hittills gått
snabbare än befolkningsprognos angett.
Närhetsprincipen är en tydlig utgångspunkt för placering i skola. På frågan om barnen från
Filsbäcksområdet kan bussas in mot staden istället för mot Vinninga svarar Ulf Karlsson att
det finns uppdrag om en levande landsbygd vilket man jobbar med. Det finns inget egenvärde
i att dra elever in mot staden.
Synpunkt framförs kring tid för lunch i skolans matsal. Enligt uppgift ska barnen äta på enbart
15 minuter varav de ska vara tysta 5 minuter. Camilla Brolin, verksamhetschef grundskola,
berättar att om uppgiften stämmer att det är 15 min och den starttid som anges som gäller för
barnens måltidsintagande så är inte det okej. Livsmedelsverkets rekommendationer anger att
skollunch ska serveras mellan kl 11-13. Det ligger i rektors ansvar att organisera
verksamheten.

2. Presentation av arenaprojektet
Bjarne Jörgensen ordförande i interimsstyrelsen presenterar styrelsen och det arbete som
genomförts inom ramen för centrumutvecklingsprojektet.
Det finns ett generellt behov av samlingslokal i Vinninga. Exempelvis har PRO månadsmöten
med cirka 140-150 deltagare per tillfälle. De har i nuläget ingen lokal att hålla mötena i utan
åker till Källby.
Bjarne presenterar tänkt utformning av arenan och beskriver att lokalerna kommer omfatta
40x20 m idrottshall med läktare, samlingslokaler och café. Samlingslokalen kommer ha en
kapacitet på ca 175 platser. En bedömning av antalet parkeringsplatser som kommer behövas
är 150-160 platser. Föreningen har tagit fram en informationsbroschyr om Vinninga arena.
Interimsstyrelsen arbetar md finansieringen av arenan. Avsikten är att sälja 1000 aktier, söka
medel hos Leader och Sparbanksstiftelsen. Föreningsstyrelsen önskar ett samarbete med
kommunen och i det är Barn och skola en given aktör men även andra delar såsom kultur och
fritid. Samarbetet skulle innebära en behövlig medfinansiering av projektet.
Torbjörn Friberg redogör för att det finns möjlighet att anlägga en arena på samma sida
genomfarten som skolan. Kjell Hedvall uttrycker att det är utsiktslöst att Trafikverket bygger
gångtunnel inom många år. Mötet ställer sig frågande kring om yta för detta finns och hur det
isåfall påverkar skolans verksamhet. Ulf Karlsson kommenterar frågan och konstaterar att det
finns en rekommendation om 30 kvm/elev i utemiljön. Vidare skulle krav på avgränsning
uppkomma då skolgården inte är allmän plats.

Kjell Hedvall uttrycker att både han och Bertil Jonsson ställer sig positiva till Stora
Levenemodellen för anläggningar. Vidare ser han positivt på projekt utifrån de förutsättningar
som råder. Det är sekundärt om kommunens ska hyra eller medfinansiera genom bidrag.
Ordförande i Barn och skola, Mario Melani uppfattar att frågan om en arena i Vinninga
snarare handlar om en fritidsanläggning än en skollokal. Det borde således vara en fråga för
Fritid och kultur. Skolan tilldelas resurser till det man måste utföra enligt skollagen. Med
bakgrund av det uppfattar Mario inte har man har resurser att hyra en arena inom Barn och
skolas budget.
Bjarne informerar om möjligheten att teckna medlemskap i den nystartade intresseföreningen.
Medlemskap tecknas per hushåll och avgiften betalas för perioden från nu till och med år
2017. Medlemsavgiften uppgår till 100 kronor.

3. Övrigt
Trygghetsboendelägenheter kommer att uppföras av AB Bostäder. I första läget handlar det
om 10 lägenheter med en möjlighet att uppföra ytterligare 10 lägenheter. Utveckling av
äldreboendet är också på gång.
Eva Kaiser, representant från arbetsgruppen kring trygghetsboende redogör för att det i
nuläget inte finns ett byggstartsdatum men att projektet löper på. Varje lägenhet kommer få en
carport samt uteplats i söderläge med staket och spaljé. 5st 2:or, 5st 3:or planeras. Om man
vill ställa sig i bostadskön kan man ringa AB Bostäder eller gå in på deras webbsida.
Götenehus kommer att bygga husen.
En förstudie av mötesplats för äldre på Bäckliden pågår. Idéer kring hur det ska formas kan
lämnas in till arbetsgruppen.
Synpunkt kring gamla Lidköpingsvägen, väg 2611 har lämnats in till Trafikverket.
Upplevelsen är att man ”kör som idioter trots 40 km/tim och att det finns oskyddade
trafikanter, äldreboende och busshållplats utmed sträckan. Åtgärd i form av vägbula etc
önskas.

4. Nästa möte
Nästa möte hålls den 4 oktober.

