
Information om fritidshemmet i Filsbäck  

”Barn- och skolnämnden har med anledning av kommunfullmäktiges effektiviseringskrav sett 
över all sina verksamheters ekonomi och uppdraget är att organisera verksamheten för få en 
budget i balans. I samband med beslut om åtgärdsplan kring effektiviseringar, fattade barn- 
och skolnämnden beslut om att inte tilldela det riktade bidraget gällande småskalighet till 
fritidshemmet i Filsbäck. Bidraget har använts till att finansiera fritidshemmet i Filsbäck. Det 
innebär att Vinningas skolområde inte längre har möjlighet att finansiera två fritidshem.” 

”Verksamheten vid fritidshemmet i Filsbäck kommer att förläggas på Vinningaskolans 
fritidshem. Känd personal följer med till fritidshemmet i Vinninga. Omställningen sker fram 
till 13 mars 2020 då alla elever ska ha sin fritidsverksamhet på Vinningaskolans fritidshem. 
Det innebär att de barn som är inskrivna på Filsbäcks fritidshem redan nu kan beredas plats 
på Vinningaskolans fritidshem. Däremot har de barn som idag har en plats på Filsbäcks 
fritidshem möjlighet att behålla platsen fram till den 13 mars 2020. Måndagen den 16 mars 
2020 skall alla elever på Vinningaskolan ha sin fritidshemsverksamhet där.” 

 

Vad sker nu?? 

Filsbäcks Intresseförening kontaktade omedelbart Barn- och Skolnämndens sekreterare och 
bad om att få tillsänt vilka kostnader som kommunen sparar på att lägga ner fritidshemmet, 
samt den risk- och konsekvensanalys, som måste legat till grund för beslutet. Inget av detta 
har föreningen fått i sin hand ännu, men på torsdag 5 december skall representanter från 
intresseföreningens styrelse träffa politikerna i Lidköpings Kommun och då ställa en massa 
frågor som vi samlat på oss från många av de berörda familjerna i Filsbäck. 

Därefter, på måndag 9 december mellan 18.00-20.00, bjuder vi in alla Filsbäcksbor som vill 
till möte i Truvegården, där vi går igenom de svaren vi fått från politikerna. Utifrån det får vi 
sedan avgöra hur vi går vidare. 

Så boka in er på måndag 9 december kl 18.00-20.00 och bjud in alla som ni 
tror vill vara med! 

 

 

Kontakt i styrelsen: 
Andreas Hansen 
ordförande  
telefon 073-544 91 11  
mail andreashansen78@hotmail.com.  
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