
Interpellation till gymnasienämndens ordförande 2020-08-31 
Ny ramtid och ny busstidtabell ger långa väntetider för gymnasieungdomar   

 

 
 

 

Ny ramtid och ny busstidtabell ger Långa 

väntetider för gymnasieungdomar 
Efter förra höstens busskaos hade vi i Centerpartiet förhoppningen 

att våra skolelever skulle få det enklare att ta sig till skolan. Nu har 
det visat sig att gymnasiet har tidigarelagt starttiden för skolorna till 

kl. 8.10, men många lektioner börjar först kl. 8.30.  
 

De flesta av våra gymnasieelever som bor utanför stan är beroende 
av att åka buss in till gymnasieskolan. De elever som åker buss 
kommer till stan strax efter halv åtta. När lektionerna startar vid 

8.30 får dessa elever en väntetid på nästan en timme. Det blir tidiga 
morgnar och långa dagar för dem, eftersom bussen hem går strax 

efter kl. 16, oavsett om eleven slutar tidigare under dagen. 
 
Den ändrade ramtiden verkar vara ett skrivbordsförslag som inte 

fungerar i verkligheten. Ingen vill ta ansvar för att det ska fungera 
för våra elever som inte bor i stan; de som inte kan cykla, köra 

moppe eller EPA-traktor till skolan. 
 
Stadsperspektivet verkar ha fått dominera planeringen för 

gymnasiet, eftersom nämnden varken har landsbygdssäkrat 
besluten om allmän kollektivtrafik för gymnasieeleverna, eller om 

ändrad ramtid.  
 
Visst borde även våra gymnasieungdomar som bor utanför stan 

kunna ta sig till och från skolan med rimliga res- och väntetider!?  
 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor: 
 

 Ramtiden är ändrad till kl. 8.10, varför startar ändå många 

lektioner kl. 8.30, med långa väntetider som följd? 
 

 Hur har gymnasienämnden samarbetat och samordnat 
förslagen med kommunens kollektivtrafikansvarig och med 
Skellefteå buss, innan besluten om ändrad ramtid och om att 

nyttja allmän kollektivtrafik togs? 
 

 Varför är inte besluten landsbygdssäkrade? 
 

 Är det ansvarstagande av nämnden att enbart luta sig mot att 
gymnasieungdomar inte har ”rätt till skolskjuts”, istället för 
att säkerställa att våra ungdomar även utanför stan orkar 

studera, med vettiga väntetider? 
 

 
 
Carina Sundbom, Centerpartiet 


