
 

     

 

 

 

 

 

Mötesanteckningar från samråd Filsbäcks intresseförening  

 

 

Datum: 2018-12-03 

Plats: Truvegården 

Närvarande: Filsbäcks intresseförening, representanter från 

Barn & Skola samt från Samhällsbyggnad, Mario Melani (S) 

och Anna Wallgren (M) från barn- och skolnämnden.  
 

Skolbuss 

Dialog fördes på mötet kring upphandling av bussar, situationen och struktur på 

bussarna samt att eleverna får åka länge i bussen.  

 

Skolbussen är anpassad efter skoldagen, det är rektor som beslutar om när 

skolan börjar. Att skolan börjar tidigare beror på att timplanen förändrades och 

därmed fick tiderna för skolbussen ändras så den går tidigare. Skolbussens tider 

har även påverkats av upphandling av bussarna.  

 

Synpunkter lämnas kring att det är mörkt vid busshållsplatsen samt att det 

saknas övergångsställe vid busshållsplatsen. Förslag på förbättrad trafiksäkerhet 

genom att flytta återvinningen, sätta upp staket samt skövla dungen. Vore bra 

om det finns ansvarig personal vid bussarna.  

 

Planprogram Filsbäck/Truve/Sandvik 

I planprogrammet finns mark avsatt för förskola/skola i området. Finns även 

med cykelvägar i planen. Det kommer att bli en lokalgata genom Filsbäck när 

44:an leds om. 

 

Fritidshem Bojen 

Normala regelverket säger att fritidshemmet ska ligga i skolan. Att flytta Bojen 

till Vinninga skola och fritidshemmet där beror inte på besparingskrav utan för 

att få till en så bra verksamhet som möjligt. När beslut fattades under hösten 

gick det för fort, är viktigt med en genomarbetad kommunikationsplan vid 

förändringar. Översyn sker över verksamheten, de barn som går på fritids i 

Filsbäck får inte ta del av hela konceptet som finns på fritids.  

 

Det är viktigt att få rätt information på rätt sätt.  

 

Det är viktigt att föräldrar får sitt förstahandsval. Som det är nu så möts 

föräldrar på vägen mellan Vinninga och Filsbäck när de ska lämna på förskolan, 

vore bra om de som bor i Vinninga får plats på förskolan där och de som bor i 

Filsbäck får plats på förskolan där.  

 

Att börja med: 

Samhällsbyggnads tjänstemän tar med sig frågan att se över lampor och 

belysning vid busshållsplats samt se över om det går att få ut information om att 

inte köra in med bil där bussarna går.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Vad är gjort sedan mötet: 
 

Skolskjuts: 

Den 17 december hade rektor och skolskjutsplanerare från samhällsbyggnad 

möte med bussbolaget om skolskjutsarna. 

Man kom fram till följande: 

Reflexvästar måste användas mera frekvent – detta är viktigt – påminnelse ska 

skickas ut till vårdnadshavare 

Hur ska vi göra för att fylla på med elever framifrån i bussen? – busschauffören 

hjälper till med detta. På detta vis får barnen inte möjlighet att välja plats. 

När man väntar på bussen ska barnen stå i kanten av vägen och inte i körbanan. 

Vissa barn kommer inte i tid till busshållsplatsen och skolskjutsen kan inte 

vänta. 

När får barnen cykla till skolan? Detta är upp till vårdnadshavare, ett intyg ska 

lämnas till skolskjutsplanerare Anette Hjerpe. 

Om ett barn har svårt att följa reglerna på bussen och inte hörsammar 

chauffören tar skolskjutsplanerare  Anette Hjerpe kontakt med vårdnadshavare 

och ber dem att åka med.  

Nybergs buss ska skicka ut nya regler till vårdnadshavare kring vilka regler som 

gäller på bussen. 

Måndagar, torsdagar och fredagar får barnen ta med sig kompis på bussen OM 

meddelande finns från vårdnadshavare. 

 

Samhällsbyggnad: 

 

- Belysning beställd till Vinninga förskolas yttre miljö där hämtning och 

lämning sker. 

 

Förskolan: 

 

- Förskolan har lagt ut information om att vårdnadshavare kan parkera på 

Truvegårdens parkering vid hämtning och lämning till förskolan. 

 

- Barn & skola har ställt frågan till kyrkan om möjligheten för 

vårdnadshavare att parkera på Truvegårdens parkering vid hämtning 

och lämning till förskolan. Barn & skola inväntar svar från kyrkan och 

kommer med besked så snart detta är klarlagt.  

 

 

 

 

 


