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Barnpanel, Ni frågade - Vi sa - Så blev det 

Den 13 oktober genomförde Södermöre kommundelsnämnd en barnpanel 
med elever på Pårydsskolans mellanstadium. En panel med fjärdeklassarna och 
en panel med femte och sjätteklassarna tillsammans.  
Nedan följer en sammanställning över barnens frågor, politikernas svar samt 
vad som skedde efteråt. Återkoppling till elevråd sker den 4/12. 
 
I texten nedan nämns medborgarförslag, med det menas: Alla privatpersoner 
som är folkbokförda i Kalmar kommun har rätt att lämna in förslag kring allt 
som rör kommunal verksamhet. Förslaget bör vara utformat så att det utmyn-
nar i någon form av konkret förslag. När medborgarförslaget kommer in till 
kommunen anmäls det till kommunfullmäktiges sammanträde. Den nämnd 
som medborgarförslaget berör får i uppdrag att utreda förslaget. 
 
Tyck till nämns också, det är ett sätt som du kan berätta vad du tycker om det 
som kommunen gör. Till Tyck till kan man lämna synpunkter som förbätt-
ringsförslag, klagomål eller beröm. Allt det ger värdefull information som gör 
att kommunen kan förbättra sina verksamheter. Kommunen vill att så många 
som möjligt ska tycka att det kommunen gör är bra. 
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Eleverna 
frågade 

Politikerna svarade Så blev det 

Måla övergångs-
ställe igen vid in-
farten bredvid 
skolan - det är 
många barn som 
går över där. 

Det är Trafikverket som 
styr över den vägen. Man 
kan också skicka in med-
borgarförslag. Man kan 
också gå ihop fler för att 
åsikten ska bli starkare. 

Rektor skickar synpunkt till Trafikverket som sva-
rar: Från början infördes övergångsställen som en trafiksä-
kerhetsåtgärd men efter att den s.k. zebralagen infördes för 
drygt 10 år sedan är övergångsställen främst en framkom-
lighetsåtgärd för vägar med mycket trafik som annars kan 
vara svåra att passera för oskyddade trafikanter. Det finns 
forskning som visar att säkerheten är sämre på övergångs-
ställen, skälet till det anses vara att fotgängare förväntar sig 
att fordonen ska stanna men det är inte alla som gör det. 
Alla förare har inte alltid fullt fokus på vägen och då kan 
det leda till en olycka. Anledningen till att en gångpassage 
ofta är trafiksäkerhetsmässigt bättre än ett övergångsställe 
är att kommunikationen mellan fotgängare och bilister ofta 
är betydligt bättre vid en gångpassage. Fordonen har före-
träde och då måste de oskyddade trafikanterna vänta tills 
det blir fritt eller fordonen stannar innan de passerar vägen, 
så som övergångsställen fungerade innan zebralagen inför-
des. 
Att det finns trafikanter som inte visar hänsyn eller följer 
gällande regler är ett stort problem som finns på de flesta 
vägar och det är inte möjligt att bygga bort alla överträdel-
ser. Det ligger ett stort ansvar hos den enskilda trafikanten 
att följa de regler som finns och att visa hänsyn och om-
döme. Att se till att lagar och skyltade hastigheter efterlevs 
är en polisiär uppgift. 
 

Gratis buss i 
Kalmar kommun 

Där tycker partier olika. 
Det är en ekonomisk fråga 
och politiker måste priori-
tera vad pengar ska gå till. 
Det finns också vissa bussar 
som i princip går tomma.   

Önskemålet kommer inte prioriteras politiskt av 
kommundelsnämnden. Vill ni ändå föra fram ert 
förslag om gratis bussar så skickar ni ett medbor-
garförslag till Region Kalmar som ansvarar för 
bussar: https://regionkalmar.se/kontakta-
oss/tyck-till-och-paverka/lamna-medborgar-
forslag/ 

  

https://regionkalmar.se/kontakta-oss/tyck-till-och-paverka/lamna-medborgarforslag/
https://regionkalmar.se/kontakta-oss/tyck-till-och-paverka/lamna-medborgarforslag/
https://regionkalmar.se/kontakta-oss/tyck-till-och-paverka/lamna-medborgarforslag/
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Eleverna 
frågade 

Politikerna svarade Så blev det 

Bilar och trans-
portmedel kör 
för fort i Påryd 
och Tvärskog 
 

Den stora vägen ansvarar 
Trafikverket för. Det finns 
många olika intressen. Åke-
rier med lastbilar vill inte att 
det ska gå för sakta och 
skolan vill inte att det ska gå 
för fort. Vi kan fortsätta 
trycka på. Man kan också 
skicka in medborgarförslag. 
Man kan också se vilka fö-
retag som står namngivna 
på lastbilar som kör för 
fort, då kan man kontakta 
företaget. 
 

Byalaget i Påryd tycker samma som ni. Trafikver-
ket vill att kommunen ska skriva föreskrifter om 
att det ska bli 40 km/h och därefter lämna in för 
granskning till dem. Dessvärre är det inte priorite-
rat i kommunen eftersom de som jobbar med tra-
fik har så mycket att göra.  
 
Södermöre kommundelsnämnd har rekommende-
rat byalaget att skicka ett medborgarförslag till 
kommunen att prioritera detta. Just nu samlar bya-
laget in namnunderskrifter för detta. 

Variera skolma-
ten mera ef-
tersom vi får 
bara massa kyck-
ling 

Politiker bestämmer inte 
över vilken mat som serve-
ras, däremot att det ska vara 
klimatsmart med mera. Man 
kan använda Tyck till om 
man inte är nöjd. Det är 
serviceförvaltningen som 
ansvara för vilken mat som 
ska serveras. Just nu håller 
man på att kolla upp utbu-
det och förändra lite och 
hoppas det ska bli bättre. 
 

Under barnpanel, ungdomsdialog och medborgar-
dialogen kom kritik om skolmaten. Det har fram-
förts både från kommundelsförvaltningen i ett 
möte med de som ansvarar för skolmaten och 
även till politikerna som ansvarar för skolmaten.  
 
Chefen för skolmaten har berättat att just kyckling 
har ökat genom åren, anledningen är att man vill 
erbjuder mat som är närproducerad, hälsosam och 
miljövänlig, även näring vägs in i matschemat. 
Samtidigt har rött kött minskat och vegetariska rät-
ter ökat.  
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Eleverna 
frågade 

Politikerna svarade Så blev det 

Bättre hygien i 
köket eftersom 
det har inkommit 
mögel och insek-
ter i maten. Ren-
gör diskvattnet 
oftare i matsalen 
för det flyter mat 
i vattnet och 
vattnet är kallt 
 
 

Det är personalen i skolbe-
spisningen som ska sköta 
detta, funkar inte det är det 
rektorns ansvar. Det finns 
inget som Södermöre kom-
mundelsnämnd kan göra 
något åt i denna fråga. 
 

Tas upp på elevråd. Det skickas sedan vidare till 
kostchefen i Södermöre. 

Städa golvet 
bättre på grund 
av att det är mat 
på golvet som se-
dan hamnar på 
strumporna 
 

Det är en fråga som politi-
ker inte bestämmer över. 
Frågor av den karaktären 
kan man lyfta upp på elev-
råd som sedan rektor får 
kännedom om.  
 

Tas på elevråd. 

Det är vissa sa-
ker på skolgår-
den som är 
slitna, finns det 
pengar till att 
kunna rusta upp 
vår skolgård? 
 

Det är kommunens service-
förvaltning och rektor som 
bestämmer över hur skol-
gården ska se ut. Det ska 
ingå i skolans budget. Ta 
upp det i elevråd m.m. Vi 
politiker i Södermöre be-
stämmer inte över allt. Man 
kan skicka in ett medbor-
garförslag på Kalmar kom-
muns hemsida. 
 

Tas upp på elevråd som önskemål. 

Det är ganska 
mörkt kring skol-
gården, kan man 
få belysning? 
 

Det är serviceförvaltningen 
som bestämmer, politiker 
tar med sig den frågan till 
den förvaltningen. Man kan 
skicka in ett medborgarför-
slag på Kalmar kommuns 
hemsida. 
 

Det är skolan som får betala för mer belysning. 
Varje år får skolan en summa pengar som ska 
täcka många olika saker. Eftersom belysning inte 
har inte kommit upp som ett önskemål tidigare i 
vare sig elevråd eller till rektor så behöver skolan 
prioritera annat som är mer akut. Pengarna 
räcker inte till allt och därför genomförs ingen åt-
gärd i dagsläget.   
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Eleverna 
frågade 

Politikerna svarade Så blev det 

Det har blivit 
mer tjuvar i 
Påryd och Tvär-
skog, t.ex. cykel-
stölder, knarkare, 
tagit verktyg i ga-
raget, mopeder 
har blivit stulna, 
våldsamma per-
soner, vad gör ni 
politiker åt det? 
 

Detta arbetar man långsiktigt 
på, om man ser något som 
privatperson måste man ringa 
polisen. Detta bästa är att 
man arbetar tillsammans. Po-
litiker försöker få polisen att 
röra sig mer i området, det 
finns också civila poliser som 
arbetar utan polisuniform. 
 

I samråd med rektor har vi ställt frågan  
om polisen vill komma och informera  
mellanstadiet, i början av 2021.  

Det finns många 
lägenheter här i 
Påryd, här place-
ras många 
“brottslingar”, 
varför? 
 

Det finns få lägenheter men 
mest hus. För några år sedan 
placerades några personer 
med problematik ut men 
kommunen har inte några så-
dana akutlägenheter längre. 
Ibland kanske det kan vara så 
att de är besökande och inte 
de som bor här som har pro-
blematiken.  
 

 

Det är ganska 
mycket liv på 
kvällarna i Påryd, 
ungdomar i 20 
årsåldern som 
kastar glasflas-
kor, hur tänker 
ni kring det? 
 

Det är inte acceptabelt. Det 
är viktigt att ni talar med era 
föräldrar så att de i sin tur 
kan ringa polisen. Det är vik-
tigt att alla hjälps åt. Politiker 
vill att det ska finnas fler po-
liser. 
 

I samråd med rektor har vi ställt frågan  
om polisen vill komma och informera  
mellanstadiet, i början av 2021.  

Det finns de som 
knarkar i sam-
hället, vi känner 
oss ibland 
otrygga, hur tän-
ker ni kring det? 
 

Man måste kontakta polisen 
omgående om man ser något. 
Skolor arbetar också aktivt 
med frågorna i undervisning. 
 

I samråd med rektor har vi ställt frågan  
om polisen vill komma och informera  
mellanstadiet, i början av 2021.  

Vad gör ni som 
politiker, hur ser 
er arbetsdag ut? 
Är det svårt? 
Jobbigt? 
 
 

Politiker förklarar deras ar-
betsdag.  
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Eleverna 
frågade 

Politikerna svarade Så blev det 

Vad är en politi-
ker? Hur blir 
man en politiker? 
Vad har du för 
utbildning? 

Beskrivning av politikernas 
bakgrund och arbete. Man 
kan börja i tidig skolålder, i 
senare skede är det svenska 
folket som väljer vilka politi-
ker som får sitta i nämnder 
med mera och bestämma. 
Det är viktigt att man skaffar 
sig en utbildning, då är det 
lättare att bli politiker eller få 
andra bra arbeten.  
 

 

Vad gör ni för 
oss i skolan? 
 

Så mycket vi bara kan. Vårt 
mål är att ni ska lära er så 
mycket som möjligt i skolan. 
Det är viktigt att vi får höra 
era åsikter. Vi arbetar också 
med att ge bra förutsätt-
ningar för rektorer och lärare. 
Det är också viktigt att man 
ska få det stöd man behöver 
som elev, det jobbar vi på. 
 

 

Känns det tryggt 
att gå på stan när 
man är en politi-
ker? 
 

Det finns de som inte värnar 
om demokratin och de kan 
skada eller hota politiker. Det 
är helt oacceptabelt och det 
jobbar alla politiker aktivt 
med. Man kan också få gå ut-
bildningar som politiker. 
Högre uppsatta politiker kan 
också ha personskydd. Ett 
problem kan vara ”näthat” 
där man inte vet vem som 
skickar hot med mera. Det 
polisanmäls. 
 

 

 


