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Barnpanel med klass 4A 14/10  
 
Fler poliser behöver vara närvarande i Ljungbyholm för att skapa trygg-
het.  

Svar: Kommunen har gått ifrån kvarterspoliser. Polisen styrs mer inifrån 

Kalmar och insatser riktas till där det behövs. En satsning görs i budgeten 

nu att polisen ska vara mer synliga. Kommunen har inrättat en Trygghets-

cental som jobbar med trygghetsfrågor. Kalmar kommuns trygghetsnummer 

är öppet dygnet runt. Hit kan du som privatperson vända dig med frågor 

som rör trygghet.0480-45 95 95 Vid akuta fall ska du alltid ringa 112. 
 
 
Vi önskar bättre belysning, bla. vid ex vid skatebanan/konstis och runt 
om i Ljungbyholm. Finns även belysning som aldrig lagas, de blinkar el-
ler är nedsläckta. 
Svar: Nämnden ansvarar inte för belysningen, nämnden är däremot behjälpliga 
att lyfta frågan till den nämnd som bestämmer. Vi har haft trygghetsvandring i 
Ljungbyholm, där man kollat b.la belysning. Det är viktigt med belysning vid 
lekparker med mera. Man kan också skicka in ett medborgarförslag eller en 
Tyck till. 
 
Kan man bygga ut och få en betongskatepark?  
Svar: Det är möjligt men nu har en ny skatepark byggts. Det undersöktes när 
den byggdes men skatepark i betong var för dyrt. Man kan höra av sig till 
Ljungbyholms Goif om man har ett intresse som man tänker vore kul att ut-
veckla. Man kan också kontakta Södermöre kommundelsnämnd som kan sam-
ordna personer. Det är viktigt för nämnden att få in barn och ungas tan-
kar/synpunkter samt vad de har för intressen. 
 
Det är otryggt runt Stinsen. 
Svar: Eleverna förklarar att det är vuxna som hänger där och det kan kännas  
otryggt. Man kan som invånare kontakta trygghetscentralen när man ser  

oroligheter. Polisen blir då också kontaktade. Kalmar kommuns trygghets-
nummer är öppet dygnet runt. Hit kan du som privatperson vända dig med frå-
gor som rör trygghet.0480-45 95 95 Vid akuta fall ska du alltid ringa 112. 
 
 
 
 

tel:0480-459595
tel:0480-459595
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Det finns mycket lekplatser för mindre barn, men det finns inga  
anpassade för oss lite äldre.  
Vid det nya området i Ljungbyholm byggdes en stor ny lekplats. Gruppen 
kommenterar för politikern att den ligger lång bort. Det finns bra exempel på 
lekplatser för äldre barn i Norrliden och Skälby.  
En landskapsarkitekt har varit med och skapat den nya lekplatsen, men har ni 
fler önskemål så rekommenderas att ni samlar ihop barn och tillsammans läm-
nar in ett medborgarförslag till kommunen. Sök efter Medborgarförslag på 
www.kalmar.se eller klicka här för mer information om vad ett Medborgarför-
slag är och hur man lämnar in ett sådant: Medborgarförslag - Kalmar  
Hanna har också meddelat ert önskemål till landskapsarkitekten som jobbar 
med lekplatser. Den personen tar det förhoppningsvis som ett tips när fler lek-
platser ska byggas. 
 
Vi vill ha mer pengar för att förbättra skolmaten 
Gruppen berättar om att de önskar ost på hamburgarna, pannkakor, pålägg till 
mackorna/knäckebröd, inte soppa varje vecka. Politiker Jan Martinsson berät-
tar att det kommer mer pengarna till skolmaten 2022 i Kalmar kommun men 
att det i första hand handlar om att kunna öka andelen lokalproducerad mat. I 
övrigt så rekommenderas eleverna framföra sina synpunkter genom 
matråd/klassråd så att synpunkterna når kocken och personalen på skolan. 

 
Varför finns det så lite papperskorgar i Ljungbyholm? 
Kommunen har börjat plocka bort papperskorgar och istället sätt upp källsor-
teringskärl. På skolgården och vid skateparken saknas det papperskorgar och 
även mellan Stinsen och skolan. Hanna har frågat serviceförvaltningen om det 
kommer fler sorteringskärl utomhus i närtid. Ni kan också skicka in Tyck till.  

 
Varför finns det ingen hobban/fritidsgård för mellanstadiet?  
Kan man inte göra en fritidsgård där man ska kunna spela datorspel,  
pingis, biljard samt köpa godis/dricka. 
Idag kan man vara på Hobban från årskurs 5. Finns flera anledningar till det 
som tex utrymmesmässigt, att det är bra för barn att vara ute på rasten. Det är 
också bra att ha något att längta till. 
 
Öka skolgårdens yta, mer asfalt till kingplaner samt gräsyta för fotbolls 
planer. 
Utemiljön ingår i rektorns ansvar. Gruppen framför också att de önskar en  
gräsplan i stället för en grusplan då det gör ont att trilla på grus. Politiker Lasse  
rekommenderar att eleverna lyfter detta i elevrådet.  

 
Det är mycket klotter i Ljungbyholm, kan man inte städa bort det? 
Det görs så snabbt det går, men det är jättesvårt att få bort.  
När det klottras på en skolvägg till exempel så ringer rektor direkt till  
serviceförvaltningen som kontaktar en städfirma som får komma och ta bort  
det. Det är olagligt att klottra och det anmäls.  

 
Det är skräpigt i Ljungbyholm. Vad gör ni för att det ska bli mindre?  
Det arrangeras skräpplockardagar till exempel. Lasse frågar vilka som skräpar  
ner, gruppen svarar unga, kanske för att det är häftigt. Lasse svarar att det är  
viktigt att utbilda och tala om att det är fel, vi alla måste ju tänka på vår miljö.  
Inomhussopor är vi bra på att sortera och det är på gång även utomhus. Det  

http://www.kalmar.se/
https://kalmar.se/kommun-och-politik/medborgarforslag.html
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hade varit bra att ha på skolgården och vid Stinsen till exempel.  
 
Hanna får till svar att serviceförvaltningen som sköter sådant ska försöka få in  
det i sin budget 2022, att köpa in flera sådana sorteringskärl. De har tagit emot  
Ljungbyholm som önskemål för detta och kontaktar Hanna om det blir av så  
kan vi gemensamt titta på lämplig plats. 

 
Varför har man betyg under mellanstadiet? 
I 6 an har man betyg på riktigt, vi kämpar inte för att det ska vara tidigare även  
om det finns möjlighet för betyg i 4an numera. Vi tycker inte det är någon bra  
idé med betyg tidigare, det finns andra sätt att mäta.  
 

Barnpanel med klass 4B  

 

Hur dags behöver en politiker stiga upp på morgonen? 

Det är olika om man arbetar heltid som politiker eller om man är fritidspoliti-
ker och har ett vanligt jobb också, i så fall är det mer det övriga yrket som styr. 
Ibland måste man gå upp tidigt för att förbereda sig.  

 

Kan vi få fler basketplaner, kingplaner och fotbollsplaner med 
gräs på skolgården? Hängmattor och studsmattor på skolgår-
den. 

Ljungbyholmsskolan är ganska gammal. Redskap som beskrivs kostar mycket 
pengar och är svårare att få till. Andra saker som att måla en kingplan till är en-
klare att få till. Skolan ska byggas till och därmed också få en annorlunda skol-
gård. Vad som ska finnas där är ännu ej klart. 
 

Hur gammal måste man vara för att bli politiker? Vad tjänar en 
politiker? 

Man måste vara 18 år för att bli politiker men innan dess kan man gå med i ett 
ungdomsförbund. Janne var 20 år när han blev invald till politiker.  
De flesta får inget betalt för att vara politiker, endast pengar när man är på mö-
ten. I Södermöre kommundelsnämnd är det 3 st som får lön som politiker. 
 

Vilka arbetstider har man som politiker? 

Arbetstiderna varierar, det kan både vara dag, kväll och helg ibland. Det varie-
rar även om man är politiker på heltid eller inte. En heltidspolitiker kan jobba 
väldigt många timmar varje dag och behöver alltid vara nåbar och tillgänglig. 
Magnus är halvtidspolitiker och jobbar 20–30 timmar varje vecka medan Janne 
är fritidspolitiker och jobbar ca 1-2 timmar per vecka.    
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Hur skiljer sig er arbetsmiljö jämfört med vår på skolan? 

Det finns ju heltidspolitiker och de flesta har därmed ett vanligt jobb så det är 
ingen skillnad egentligen. Man sitter ganska mycket på möten, många kvällsmö-
ten och man får ta många samtal och träffar mycket folk. Man är alltid politi-
ker.  

 

Varför har vi så gamla läroböcker? 

Har ni fått ärva? Ja, och ibland står svaren redan skrivna i boken.  
Ni har rätt att be om en annan bok i så fall. Det här är en bra sak att prata om i 
era klassråd, det är lärare och rektor som bestämmer över sådant tillsammans. 
Det är viktigt att ha böcker som inte är kladdade i.  

 

Kan Hobban vara öppen för hela mellanstadiet? 

Det finns säkert en förklaring till varför det inte är öppet för hela mellanstadiet. 
Be rektor Malin att bjuda in Ulf som är chef för Hobban så att ni framför ert 
önskemål och annars kan få en förklaring till varför det är så. 

 
Hur gamla är ni politiker? 
Vi är alla i olika åldrar men från 18 års ålder får man börja jobba som politiker. 
Innan dess kan man vara med i ett politikiskt ungdsomsförbund eller i elevråd 
som är en slags skolpolitiker då man för talan för sina klasskompisar och andra 
elever på skolan. 

 
Kan vi få fler övergångsställen vid skolan? 
Fyll även i de befintliga.  
Svar: Man vill ju gärna gå över på övergångsställen men övergångsställen är vad 
många kallar för en Falsk trygghet och det har lett till olyckor. Därför anlägger 
man inte så många sådana längre. För en säker övergång är det allra bästa att 
söka ögonkontakt med föraren i bilen innan man passerar över vägen.  
Vill ni ändå gå vidare eller enbart tycker att man bör fylla i de befintliga 
sträcken så är vårt tips att ni i klassen fyller i en tyck-till och skickar till kom-
munen.  

 
Kan ni bygga en hundrastgård? 
Det är ett önskemål som vi fått till oss flera år. Vi har framfört det till  
personer som jobbar med samhällsplanering flera gånger. Vi hoppas att Ljung-
byholm står på tur när det är dags för ny hundrastgård i kommunen. En  
svårighet är att hitta lämpliga platser. Vårt förslag är att ni också  
hjälper till, det kan man göra genom att ta hjälp av en vuxen och  
skriva ett medborgarförslag, föreslå då gärna en plats som skulle  
vara bra.    

 
Varför tar ni ned träd? 
Ibland behöver man gallra som det heter, det behövs för att träden som är kvar 
ska kunna växa och bli stora. Ibland kan ju träd bli sjuka och behöver tas ned 
av den anledningen så de inte utgör någon fara.  
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Vad tjänar man som politiker? 
Det beror ju på hur mycket man jobbar. Som fritidspolitiker tjänar man per 
möte som man deltar vilket gör att det inte blir något man kan leva på. Jan 
Martinsson som är fritidspolitiker går på ett möte i månaden och förbereder 
och läser in sig inför det och tjänar ca 1000 kr i månaden. Men ju mer ansvar 
man har desto mer tjänar man. En av de högsta politikerna i kommunen tjänar 
ca 70–80 tkr/månad. Är man tex riksdagspolitiker tjänar man mellan 65–70 tu-
sen kronor i månaden. Är man minister så tjänar man runt 100 tusen kr.  
 
 

Fotbollsplan, kingplan och basket 
Lyft på klassråd eller elevråd. Det är rektor som ansvarar för er utemiljö.  
 

Barnpanel med klass 5A  
 
Vi upplever att bilar och bussarna inte stannar vid övergångs-
stället bredvid skolan. Kan man se över detta? 
Det är inte bra. Det är såklart en viktig fråga ur trygghetssynpunkt. Det är ett 
svårt problem att komma åt, alla bilister har ansvar att följa lagar och regler. 
Det är en polisiär fråga men tyvärr blir inte effekten av en poliskontroll långva-
rig. Vi alla behöver hjälpas åt och påminna varandra om trafiksäkerhet. Om du 
går ska du söka ögonkontakt med bilföraren så att du vet att han/hon är på väg 
att stanna innan du går över en gata. Ni som drabbas av att bussarna inte stan-
nar bör notera platsen där det hände, bussnummer och klockslaget, och maila 
detta till KLT, att bussen inte stannade. Det kan du göra på www.kalmarlans-
trafik.se/Kundservice/skrivtilloss  det är bra att vi alla hjälps åt. 

 
Varför har inte Ljungbyholmsskolan betyg från åk 4?  
Det finns möjlighet att ha betyg från årskurs fyra men vi tycker det är bättre att 
fokusera på lusten att lära sig saker. Omdömen är bra men inte betyg från så 
ung ålder. 

 
Bron vid gamla brandstationen är trasig, kan ni se över den? 
Vi har fått denna synpunkt från en annan medborgare också och vi har påtalat 
att det behöver åtgärdas. Det har uppenbarligen inte gjorts. Hanna lovar att un-
dersöka detta.  
2021-11-15: Hanna skickar ”Tyck till” till kommunen om räcket. 
2021-11-18: Vi får svar att det är Kalmar vatten som äger räcket och de kom-
mer åtgärda räcket under de närmaste veckorna.  

 
Det finns en skymmande häck mittemot kommunhuset kan det 
klippas in så den inte skymmer sikten? 
Det är en privat fastighetsägare, det lättaste är att man kan prata med dem som 
bor där. Det finns en rekommenderad maxhöjd för att det inte ska skymma 
sikten och det bör alla fastighetsägare följa.  

 
Hur ser politikernas arbetsplats ut? 
Väldigt olika. Man är runt på massor av platser. Man möter människor i många 
olika lokaler. Nu har man också mycket digitala möten framför datorn. 10 poli-
tiker i kommunen jobbar heltid och då har man ett eget kontor i kommunhuset 
inne i Kalmar.  

http://www.kalmarlanstrafik.se/Kundservice/skrivtilloss
http://www.kalmarlanstrafik.se/Kundservice/skrivtilloss
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Hur blir man politiker? 
Som ung kan man gå med i ett ungdomsförbund, det gjorde Christopher tex. 
Janne engagerade sig som 20 åring då han tyckte att USA:s krig i Vietnam var 
orättvist, idag brinner Janne för klimatfrågorna bland annat. Magnus engage-
rade sig på sociala medier och ifrågasatte falska nyheter och påståenden, som 
en del personer skrev. Detta gjorde att jag blev kontaktad av Johan Persson 
som är Socialdemokraternas ledare här i kommunen. Han frågade om jag ville 
bli politiskt aktiv. 

 
Vad har ni gjort för att minska klimatförändringarna i Södermöre 
Kommundel?  

• Vi jobbar för att bli en fossilbränslefri kommun 2030. Det innebär att 
vi jobbar för att ställa om alla våra fordon, det är en process och i 
dagsläget är flera av förvaltningens bilar elbilar. 

• Vi har infört sorteringskärl på alla våra enheter samt gröna påsar för 
matavfall (inklusive skolan såklart). 

• Vi har som mål att öka den närproducerade maten 
• Vi har jobbat med olika metoder för att minska matsvinn på alla platser 

där kommunen serverar mat (skola/omsorg). 
• Vi har ett pågående arbete med biogas i Södermöre, det innebär att vi 

jobbar för att lantbrukarna i Södermöre ska gå samman och starta en 
biogasanläggning så att gasen från djurs avfall kan användas som driv-
medel i fordon tex. Det som blir över blir väldigt bra gödsel som kan 
användas av lantbrukarna till sin växtproduktion. 

• Vi jobbar för att få en biogasmack hit. 
• Vi jobbar för att minska vårt resande, ett exempel är tex att öka cykel-

användandet för de som jobbar i hemtjänsten. Både förskolor och 
äldreboenden har eldrivna cyklar i verksamheterna som de kan göra 
utflykter med tillsammans med barn och äldre och även tillsammans. 

• Vi återanvänder material inom förskola/ skola som t.ex. kartonger, 
tomma äggkartonger för pyssel och använder material från naturen 
som kottar och pinnar inom förskoleverksamheten. 

• Vi följer upp vilka kemikalier som finns i verksamheten och väljer de 
med minst påverkan på hälsa och miljö. 

 
Vi tycker att klassrummet är för varmt vissa perioder och önskar 
då en ac för att kyla ner. Är det möjligt? 
Det är en fråga som ni bör lyfta i elevrådet så det kan lösas. 

 
 
Finns det möjlighet att få gungor, klätterställningar eller hinder-
bana på mellanstadiet? 
Det är rektorn som ansvarar för skolans utemiljö. Rektor Malin som var med 
på barnpanelen berättar att man inte kommer att göra några förändringar på 
skolgården innan tillbyggnationen är färdig, när det är klart kommer föränd-
ringar ske.  
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Kan vi få nya bänkar till vårt klassrum? Våra är gamla.  
Det är en fråga som ni bör lyfta i elevrådet. Man kan prata med sin rektor, 
ibland finns det möjlighet att man kan få ta över begagnade från någon annan 
skola som nyligen bytt ut. Kanske är de begagnade bättre än de ni har nu? 

 

Kommentar från elev: Vi vill ha elevråd oftare 
 

Barnpanel med klass 5B  
Vad är en politiker? 
Ordet politiker kommer från gammelgrekiskan. En politiker ska lyssna in så 
många som möjligt innan beslut tas. En politiker är vald av folket genom val 
(som sker var fjärde år). Politiker ska föra folkets talan. 

 
Hur är det att vara politiker? 
Det är kul! Ibland kan det vara lite tråkigt när det är väldigt mycket man ska 
läsa inför möten men oftast väldigt intressant och kul. 

 
Vad skulle ni ha jobbat med om ni inte var politiker? 
Magnus som fick frågan förklarade att han har ett vanligt jobb också, han dri-
ver ett skogsföretag där han fäller träd bland annat. De allra flesta politiker har 
andra jobb utöver politiska uppdraget. Det är ganska få politiker av alla som är 
det som har det som heltidsjobb.  

 
Vad är skillnaden mellan att vara politiker på lokal nivå jämfört med po-
litiker som sitter i Riksdagen? 
Politiker i riksdagen bestämmer övergripande saker som ska gälla för hela lan-
det, det gör vi inte här. Vi bestämmer bara i Kalmar kommun (Södermöre), 
men besluten som politikerna i Riksdagen fattar, gäller för oss också. Riksda-
gen beslutar om lagar och sådana saker. Kalmar kommun har kommunfullmäk-
tige och där tar man större beslut.  

 
Varför har ni byggt skolgården som ni har gjort? 
Skolgårdar görs inte av politiker. Politikerna avsätter pengar för det men sen är 
det personer som jobbar med sånt som tar vid och ritar en skolgård (en arki-
tekt). Det är därmed rektor som bestämmer tillsammans med andra förvalt-
ningar. Synpunkter kan alltid lämnas av er elever till rektor, ett exempel är på 
elevråd. Nu kommer Ljungbyholmsskolan byggas ut, förändringar kommer att 
göras på skolgården också. 

 
Hur ung kan man vara när man börjar jobba som politiker? 
För att arbeta som politiker ska man ha rösträtt och då gäller 18 år. Innan dess 
kan man gå med i ungdomsförbund eller vara med i elevråd. 

 
Varför har vi så dålig ekonomi när det gäller skolmaten? Kan man lägga 
mer pengar till skolmaten? 
Kommunfullmäktige bestämmer hur mycket pengar som ska gå till skolmat. 
Det är svårt att göra mat som passar och uppskattas av alla varje dag i veckan. 
Alla skolor i Kalmar kommun har lika stor budget till mat. 2022 kommer det 
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mer pengar till skolmaten, det är för att öka andelen av den närproducerade 
maten, det är bättre för klimatet med närproducerat.   
Önskemål som framkom under dialogen var att det önskades ost på hambur-
garna, pannkakor, pålägg till mackorna/knäckebröd och inte soppa varje vecka. 
Tips från politikerna är att eleverna framför detta på ett matråd/klassråd, de är 
meningen att ni ska ha inflytande och kunna påverka därigenom. Om inte an-
nat så ska ni får svar från matrådet/elevrådet varför det inte är möjligt att ute-
sluta soppa, ha ost på hamburgaren eller pålägg på mackorna.  
 
Efter en barnpanel som vi hade förra året med Pårydsskolan berättade den 
som ansvarar för skolmaten att skolköken vill erbjuda mat som är närproduce-
rad, hälsosam och miljövänlig, även matens näring vägs in i matschemat. Ge-
nom åren har rött kött minskat och vegetariska rätter ökat. 

 
Kan man göra en lekplats med saker för äldre barn, som linbana, studs-
mattor, spindelnät, rund kompisgunga o.s.v. i Ljungbyholm? 
Det är viktigt att man inte har saker på skolgården som blir farliga. Det går all-
tid att försöka påverka till det som ni tycker är bättre. Ett sätt är att ni går ihop 
och lämnar in ett medborgarförslag kring de saker ni önskar. Ett bra exempel 
på medborgarförslag som gick igenom är skateparken i Ljungbyholm. 

 
Varför är det så mycket grus och asfalt på skolgården? 
Det blir inte så smutsigt som om när man lägger gräs. Vi vet inte vad det blir 
på den nya skolgården. 

 
Vår skolgård är mest anpassad efter bollsporter. Varför? Kan man inte 
utveckla skolgården så att alla kan ha roligt och göra det de tycker om? 
Till exempel hoppa hinder, hoppa hopprep, klättervägg, snurrgunga, 
gungor. 
(samma svar som frågan ovan) Skolgårdar görs inte av politiker. Politikerna av-
sätter pengar för det men sen är det personer som jobbar med sånt som tar vid 
och ritar en skolgård (en arkitekt). Det är därmed rektor som bestämmer till-
sammans med andra förvaltningar. Synpunkter kan alltid lämnas av er elever till 
rektor, ett exempel är på elevråd. Nu kommer Ljungbyholmsskolan byggas ut, 
förändringar kommer att göras på skolgården också. 

 
Hur lång utbildning måste man ha för att jobba som politiker? 
Ingen utbildning alls. Tanken är att politiker ska vara som vilken människa som 
helst (spegla folket som valt dem). Det är viktigt att politiker är olika personer 
med olika kunskaper och kompetenser. Att vara med i en förening eller på 
elevråd liknar sättet som en politiker jobbar, det är en bra ingång att bli engage-
rad i en förening till exempel, för att en bild över hur arbetet som politiker kan 
ser ut. 

 
Hur mycket makt har en lokalpolitiker?  
Man har lite makt men inte all. Till exempel så beslutar riksdagen om de stora 
besluten om till exempel betyg eller hur mnga timmar ni ska gå i skolan så att 
det är lika över hela landet. Det vi kan fatta beslut om är tex om det är för få 
elever på en skola, behöver vi lägga ner eller ska vi lägga mer pengar på just 
den skolan så att den kan vara kvar? 
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Varför kan vi inte få vara längre på Hobban? Nu måste vi gå vid 17.30. 
Ulf Nilsson är chef för fritidsgården och har ansvar. Någonstans behöver man 
dra en gräns. Ett förslag är att elevrådet bjuder in honom så att ni kan få ett 
svar varför det är som det är.  
 
Varför får vi inte gå till Hobban under skoldagen?  
(Samma svar som ovan) Ulf Nilsson är chef för fritidsgården och har ansvar. 
Någonstans behöver man dra en gräns. Ett förslag är att elevrådet bjuder in 
honom så att ni kan få ett svar varför det är som det är.  

 
Vad är det ni får bestämma? 
Vi har ansvar för skola, förskola, boende för äldre och fritidsgård och biblio-
tek. Vi bestämmer inte över detaljer i verksamheterna utan mer hur mycket 
pengar som ska fördelas mellan verksamheterna. Vi pratar mycket med de som 
jobbar här för att få en bild hur det fungerar och vad som kan behöva bli 
bättre.   

 
Vad gör man under en dag när man arbetar som politiker?  
Det beror på hur mycket man jobbar som politiker. Janne som är fritidspoliti-
ker är pensionär och har ungefär ett möte i månaden som politiker. Då läser 
han in sig på alla ärenden som ska föredras och beslutas om på kommundels-
nämnden. Det gör även Magnus men han jobbar som politiker på halvtid så 
när han inte jobbar i sitt företag (han är skogshuggare) så jobbar han med att 
också läsa in sig till olika möten och han besöker Södermöres äldreboenden 
och skolor för att skapa sig en uppfattning om hur det fungerar. 

 
Vad brukar ni göra om ni inte har någonting att göra på jobbet som poli-
tiker? 
Magnus jobbar ca 20 timmar per vecka som politiker. Den andra tiden jobbar 
han med sitt skogsföretag som fäller träd, han har 6 anställda i företaget. Friti-
den går till familjen, han brukar fiska mycket med sina barn. 

 
Hur många timmar jobbar ni som politiker på en dag/vecka? 
Det är ju olika beroende på om du är fritidspolitiker eller inte. Janne är fritids-
politiker och jobbar ca 2h/vecka medan Magnus är politiker på halvtid vilket 
innebär ca 20 timmar per vecka (2,5 dag). Det är bara 8–10 personer i kommu-
nen som jobbar heltid som politiker.  

 

 
Varför skottas inte trottoarerna på vintern i Ljungbyholm? Och varför 
läggs det inte ut sand på trottoarerna? 
Det ska det göras, och trottoarerna ska skottas i första hand. När snön kom-
mer och om det inte skottas eller läggs sand på trottoarerna så tycker vi att ni 
ska be om hjälp av en vuxen och skriva till ”Tyck till” Synpunkter - Kalmar 
kommun och i den meddela var det saknas.  
Genom att göra så, har ni uppmärksammat kommunen om att det saknas 
snöröjning eller sand på ett visst ställe och förhoppningsvis kan det åtgärdas 
fort av de som är ute och röjer och sandar. Det är ju människor som röjer och 
sandar och ibland missar även de vissa platser, det kanske var stressigt den da-
gen eller en bil stod i vägen eller så var det något annat. Då är det tacksamt att 
bli påmind av er som bor där.  

https://minasidor.kalmar.se/oversikt/overview/106
https://minasidor.kalmar.se/oversikt/overview/106
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Barnpanel med klass 6A  

Kommunhuset: Vad gör ni med er arbetsdag? Hur ser er dag ut? Vad finns 
det för olika arbetsuppgifter? Hur många jobbar i kommunhuset här i Ljung-
byholm?  

I kommundelshuset här i Ljungbyholm jobbar 5 tjänstepersoner.  
En är verksamhetsutvecklare för skola och förskola.  
En är verksamhetsutvecklare för äldreomsorgen.  
En är ekonom och har ansvar för att fördela budget till alla våra verksamheter 
(totalt 239 mkr till skolan, förskolan, äldreomsorgen, bibliotek och fritidsgår-
den).  
En person jobbar med demokratiutveckling och Landsbygdsutveckling 
och är också verksamhetsutvecklare för biblioteken och fritidsgården.  
Sedan har vi Förvaltningschefen som är ytterst ansvarig för alla verksamheter 
i kommundelsförvaltningen.  
 
Mycket av vårt arbete handlar om att följa upp mål som vi har satt för året, ut-
reda och utveckla det som kan bli bättre, lägga förslag på utvecklingsområdet, 
ansöka om pengar för projekt att testa metoder som kan göra våra olika verk-
samheter ännu bättre. Vi rapporterar också alltid till kommundelsnämnden och 
politikerna som är med där 1 gång i månaden.     
 

Varför får barnen på högstadiet lämna skolan under skoltid jämfört med 
oss barn på mellanstadiet som inte får? 

Svar: Det är en ansvarsfråga, ansvar efter ålder. Gränsen är satt till att högstadi-
eelever får lämna men inte mellan. Inga elever rekommenderas att lämna skol-
området. 

Vi tycker att sommarläger ska erbjudas utan kostnad så man kan 
hitta på något roligt på sommaren samt slippa tänka på att det kostar 
eller att vara hemma hela sommaren. 

Svar: Kommunen erbjuder gratis sommarläger på Getterö.  
 

Vad är det för skillnad på de politiker här, lokal nivå jämfört med de vi 
ser på TV och som sitter i Riksdagen? 

Politiker i riksdagen bestämmer övergripande saker som ska gälla för hela lan-
det, det gör vi inte här. Riksdagen beslutar om lagar och sådana saker 

Hur mycket får politiker bestämma? 

Svar: Ibland väldigt mycket men ibland måste vi rätta oss efter likvärdighets-
principen, exempelvis att alla ska ha en likvärdig skolgång. Då måste man 
ibland förhållas sig till beslut som någon annan tar.  
Vi jobbar ju för folket, om vi beslutar en massa konstiga saker så kommer vi ju 
röstas bort av allmänheten i nästa val, vi måste lyssna in vad folket vill också. 
 

Vad gör en politiker? Och hur mycket jobbar man som politiker? 

Det är olika hur mycket man jobbar. Lasse (Johansson) berättar att han jobbar 
nästan heltid som politiker, om man sitter i riksdagen jobbar man dygnet runt. 
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Är man fritidspolitiker som Janne (Martinsson) är man bara med på ett eller två 
möten per månad. Vår ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande ar-
betar mer. I Södermöre kommundelsnämnd är 15 personer fritidspolitiker och 
3 har politiker som yrke. De 15 personer som är fritidspolitiker har andra ”van-
liga” jobb också eller är pensionärer.  

Vi önskar studsmattor i marken som t.ex. finns på Skälby, då skulle 
många av oss kunna hoppa av oss energi med glädje. En linbana på 
skolgården hade gjort den ännu roligare samt en sån gunga som på 
bilden: skulle göra vår lekplats roligare på skolgården.  

 
Svar: Just nu står Ljungbyholmsskolan inför en tillbyggnad. Innan dess kan 
man inte göra något med skolgården. En del nya saker kommer att skapas på 
skolgården i och med tillbyggnaden. 

 
Varför kan man inte gå kortare tid vissa dagar och sluta senare nå-
gon annan dag. 
Svar: Det finns en nationell timplan som skolan måste följa. Man ska också se 
till att tiderna passar ihop med lärarnas arbetstider m.m. Alla elever läser lika 
mycket tid i skolan, vilken skola man än väljer. Sedan har det också med skol-
bussar att göra. Inte schysst att de som åker buss ska behöva vänta länge för att 
kunna komma hem.  

 

Vad betyder ordet politiker? Var kommer ordet ifrån? 

Ordet kommer från ordet politikum på grekiska. Den första demokratin i värl-
den utvecklades före Jesus i gamla Grekland.  
En person som är folkvald och representerar ett parti. Är med och beslutar om 
de pengar som era föräldrar betalar i skatt och hur kommunen ska styras. 

 

Vilken ålder krävs för att bli politiker med andra ord hur ung kan man 
vara? 

För att kunna bli vald som politiker måste man vara 18 år. När man är 18 år  
kan man rösta. Sen kan man vara politiskt aktiv i ett ungdomsförbund.  

 

Hur mycket tjänar en politiker? 

Som fritidspolitiker tjänar man per möte som man deltar vilket gör att det inte 
blir något man kan leva på. Jan Martinsson som är fritidspolitiker går på ett 
möte i månaden och förbereder och läser in sig inför det och tjänar ca 1000 kr i 
månaden. Men ju mer ansvar man har desto mer tjänar man. En av de högsta 
politikerna i kommunen tjänar ca 70–80 tkr/månad. Är man tex riksdagspoliti-
ker tjänar man mellan 65–70 tusen kronor i månaden. Är man minister så tjä-
nar man runt 100 tusen kr. Politikerna är bland annat ansvariga för ekonomin 
och personalen. Kalmar kommun har en budget på 4 miljarder och nästan 
7000 anställda. Skulle det vara ett vanligt företag med samma omsättning 
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/ekonomi) så hade den högsta chefen haft mycket högre månadslön och även 
utdelningar. 
 

Är det kul att jobba som politiker? Gillar ni ert jobb? 

Svar: (Lasse Johansson): Ja, nästan allt är kul. Men jobbiga beslut som påverkar 
människor negativt är inte kul att ta.  
De flesta är politiker för att man brinner för något, det är bra om man har lite 
tankar om vad man vill påverka.  
 

 
Varför har vi inte fler toaletter på mellanstadiet? Det är t.ex. två toa-
letter till 4 klasser vilket leder till kö och att vissa väljer att inte gå på 
toaletten under en hel dag.  
Svar: Skolan kommer byggas ut, planering pågår. Tyvärr kommer det inte hinna 
bli klart under er skolgång på mellanstadiet.  

 
Kommer konstverket ”bananerna” tas bort? 
Svar: Bananerna kommer att flyttas under byggtiden men de 
kommer inte försvinna för gott.  

Kan vi få åka till simhallen fler gånger än 1 gång/termin så man får 
bättre chans att visa upp sina simfärdigheter samt att öva mer?  

Svar: Kommunen satsar på extra sim för de som inte uppnår kraven. Man 
kommer få hjälp om man behöver. 

Fråga till Janne Martinsson: Var det ni som sökte pengar för gymmet 
i Biskopsskogen? 

Ja det var jag som ordförande i Ljungbyholms GOIF (Janne) som hjälpte till 
och ansöka om pengar och även för skateparken.  
 

Vi tycker att 6:orna borde få vara på Hobban under skoltid och inte 
bara högstadiet? 

Man får gå på Hobban efter 5:an men bara under speciella tider på vardagar. 7: 
or och uppåt får gå dit under skoltid Det här en fråga som inte vi politiker be-
stämmer, det gör rektorer. Eleverna rekommenderas att ta upp det på klassrå-
det och elevrådet för att få reda på skälet.  
 

Varför har vi inte större korridorer - mer plats till att t.ex. hänga av 
oss kläderna och skorna - det är väldigt trångt nu och det är 4 klasser 
som delar på samma yta - varför inte dela upp det mer? 

Vi har de lokalerna vi har, det är trångt. Paviljongen ska tas bort och skolan ska 
byggas om. Men den hallen som ni har ska vara kvar. 
Fråga kommer om ni behöver andra typer av hängare? - Nej det behövs inte. 
Slutsatsen blir att man inte går ut samtidigt så oftast är det inte så trångt.  
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Vi har förslag som andra skolor har: Sluta mycket tidigare en dag i 
veckan till exempel sluta kl. 12.30 på en tisdag och sedan gå lite 
längre en annan dag eller två dagar i veckan t.ex. måndag och tors-
dag  
Det finns en nationell timplan som skolan måste följa. Man ska också se till att 
tiderna passar ihop med lärarnas arbetstider med mera. Alla elever läser lika 
mycket tid i skolan, vilken skola man än väljer. Sedan har det också med skol-
bussar att göra. Inte schysst att de som åker buss ska behöva vänta länge för att 
kunna komma hem.  

 

Vi önskar större mål till konstis samt linjer på konstgräsplan samt att 
rutorna fylls i på plattorna på kingplan utanför biblioteket 

Svar: Det är en önskan som behöver tas i elevrådet eftersom det är rektorn 
som har ansvaret för er skolgård. 

 
Hur blir man en politiker? 
Svar: Det finns inget riktigt svar då man kan ha olika politiska karriärer. Det 
vanligaste är nog att man vill ha en förändring eller är samhällsintresserad. Man 
skaffar sig då kunskap om de olika partierna och går med i det som man tycker 
speglar sina egna värderingar bäst. Detta kan man göra som ungdom, då blir 
man medlem i ett partis ungdomsförbund. Men det går lika bra att göra det 
som vuxen.  
Kommundelsnämndens ordförande Magnus har dock gjort en ovanlig politisk 
karriär. Han var aktiv på sociala medier och bemötte och ifrågasatte falsa påstå-
enden som andra skrev. Detta uppmärksammande Johan Persson som är Soci-
aldemokraternas ordförande i kommunen och frågade om Magnus ville bli po-
litiker, vilket han tackade ja till. Han började som ledamot i kommundelsnämn-
den och blev efter cirka 2 år ordförande för nämnden.  

 
Varför har högstadieelever mobil under skoltid?  
Eleverna får inte ha mobiler på lektionerna. Vi jobbar faktiskt för att utöka 
mobilförbudet eftersom vi ser att mobbing minskar, skolket minskar och att 
man blir mer aktiv om man inte har sin telefon mer närvarande. Att vara aktiv 
har också visat sig bra för barns inlärning. 

 

Förbättra skolgården, varför inte större skolgård? - Det är 7 klasser 
inklusive förskoleklass som delar som samma yta - det blir trångt och 
om vi räknar in högstadiet så blir det 12 klasser till.  

Rektor ansvarar för er skolmiljö, det är en bra fråga att ta upp på elevrådet. 
Rektor kan också (när det är klart) utformning på den framtida skolgården när 
ombyggnationen är klar. 
 

Barnpanel med klass 6B  
Vill ha fler poliser i Ljungbyholm om kvällarna! 
Förr hade vi kvarterspolis, de har vi inte nu. Polisen styrs mer inifrån Kalmar 
och insatser riktas till där det behövs. En satsning görs i budgeten nu att poli-
sen ska vara mer synliga. Kommunen har inrättat en Trygghetscental som job-
bar med trygghetsfrågor. Kalmar kommuns trygghetsnummer är öppet dygnet 
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runt. Hit kan du som privatperson vända dig med frågor som rör trygg-
het.0480-45 95 95 Vid akuta fall ska du alltid ringa 112. 

 
Är det svårt att vara politiker? 
Ibland kan det vara svårt att hinna vara överallt. Ibland är det också lite svårt 
att hinna med att läsa allt man ska inför möten.  

 
Hur blir man politiker? 
Man kan gå med i ungdomsförbund redan från tidig ålder. Det är viktigt att 
man väljer ett parti där man kan stå för partiets åsikter.  

 
Mer gatubelysning vid Krankelösa padelbana! 
Kommunen kan bara sätta belysning där kommunen äger marken. Krankelösa 
padelbana och marken runt om ägs av en privatperson, så det är den personen 
som ni får behöver framföra denna synpunkt till.  
 
Varför finns det politiker? 
I en demokrati röstar man på olika partier, som sedan blir tex en nämnd.  
Vi betalar skatt och någon måste bestämma hur dessa pengar ska användas, det  
gör politiker. Politiker finns för att en demokrati ska fungera och vill att det ska  
vara så bra för så många som möjligt. 
 
Mer gatubelysning i Ljungbyholm där det inte finns! 
Platser som framförs är: 

- Krankelösa 

Svar: här ägs marken av en privatperson. Kommunen kan inte sätta belys-

ning på någon annans mark.   

- Kärleksstigen 

Svar: det finns belysning på Kärleksstigen idag och de är placerade med 

samma avstånd som övriga lyktstolpar i området. Kan det vara andra sa-

ker som gör att det upplevs otryggt där? Tex buskage eller växtlighet som 

skymmer sikt? I så fall tycker jag att ni gemensamt ska skicka en skrivelse 

till kommunen där ni beskriver vad ni upplever och föreslår en ändring, 

gör det  genom Tyck till. 

 
Bredare trottoarer i Ljungbyholm! 
Vägen från Kommundelshuset till sporthallen. Ofta så finns ett standardmått 
på trottoarer.  
 
Jag vill att det ska skottas bättre i Ljungbyholm under  
strängaste vinter! 
Det ska skottas. Men det är också svårt att hinna med att skotta när det snöar 
ordentligt. Trottoarerna ska skottas i första hand. Är det någonstans som det 
inte skottas så kan ni eller om ni ber en vuxen om hjälp, skriva till ”Tyck till” 
Synpunkter - Kalmar kommun och där meddela var det saknas.  
Genom att göra så, har ni uppmärksammat kommunen om att det saknas 
snöröjning eller sand på ett visst ställe och förhoppningsvis kan det åtgärdas av 
de som är ute och röjer och sandar. Det är ju människor som röjer och sandar 
och ibland missar även de vissa platser, det kanske var stressigt den dagen eller 

tel:0480-459595
https://minasidor.kalmar.se/oversikt/overview/106
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en bil stod i vägen eller så var det något annat. Då är det tacksamt att bli 
påmind av er som bor där.  
 
Varför har vi betyg? 
Betyg har funnits länge i Sverige. Det är ett sätt att mäta och se hur eleverna 
ligger till i förhållande till andra och varandra. Det är ju också ett sätt som an-
vänds för att komma in på utbildningar. Eleverna tycker att det är bra med be-
tyg.  
 
Varför är det praktiska ämnena kortare lektioner än de  
teoretiska? 
Det finns en timplan för hur mycket man ska läsa i de olika ämnena och den 
timplanen är samma i hela Sverige. Det är inget vi kan styra över i kommun-
delsnämnden även om vissa politiker tycker att man bör ha mer tid till de prak-
tiska ämnena.   
 
Varför är det så milda straff i Sverige? Jag tycker det borde  
vara strängare straff för de som begår våldtäkter eller andra  
våldsbrott! Strängare straff generellt sett, tycker jag. 
Länder med höga straff har inte färre brott. Vi har en höjd straffgrad de sen-
aste åren bl.a. för gängbråk, narkotikabrott mm. 
Det som är viktigt är att de som sitter i våra fängelser får rätt förutsättningar 
och behandling så att de inte går tillbaka till kriminalitet när de avtjänat sitt 
straff. 

 

Avslutningsvis har jag sammanställt på vilka olika sätt man kan på-
verka kommunens organisation. 

 
- Det som handlar om er skolmiljö, inne och ute: Elevrådet eller matrådet. 

 

- Det som handlar om saker i samhället, t.ex belysning, trasiga saker eller 

något som det behövs mer av (exempelvis soptunnor, överfulla soptun-

nor, belysning, fler gungor, om det saknas snöröjning på en gata): Skriv 

tyck till. För att lämna Tyck till digitalt behöver man vara över 12 år och ha 

bank-Id. Om man är yngre eller saknar bankid så går det bra att använda 

Tyck tillbroshyrerna (delades ut på elevrådet och finns i kommundelshu-

set om fler behövs). Eller ta hjälp av en vuxen. 

 

- Förslag på något som inte finns och som ni önskar, alternativt en lösning 

på ett problem som ni upplever: då lämnar ni ett medborgarförslag. Detta 

kan göras av en vuxen digitalt på kalmar.se/medborgarforslag  eller skicka 

ett vanligt brev eller maila kommunen kommun@kalmar.se och märk skri-

velsen med ”medborgarförslag”.  Ju fler personer som står bakom för-

slaget desto större chans är det att det genomförs.  

 

- Är det otryggt, ni ser något misstänksamt. Då kan man ringa till kommu-

nens trygghetscentral som jobbar med trygghetsfrågor. Kalmar kommuns 

trygghetsnummer är öppet dygnet runt. Hit kan du som privatperson 

mailto:kommun@kalmar.se
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vända dig med frågor som rör trygghet, tfn: 0480-45 95 95 Vid akuta fall 

ska du alltid ringa 112. 

 
Ni är alltid välkomna till oss på kommundelskontoret om ni undrar över något, 
eller är osäkra hur ni nu skulle göra igen. Tack för att ni ville vara med i barn-
panelen och att ni delade med er av era frågor och synpunkter!  
 

 
Må 

tel:0480-459595

