
 
Interpellation till Fredrik Stenberg, Ordf. FgN, angående skolskjuts 

  
  Burträsk 2019-09-11 
 
 

En misslyckad skolstart 
 
Jag är förtroendevald och sitter i För- och grundskolenämnden under 

mandatperioden 2018-2022. Det är alltså min nämnd som i slutändan ansvarar 
för att barnen ska vara i skolan om dagarna. 

 
I media får jag under sommaren ta del av oroliga invånares funderingar kring 

den nya kollektivtrafiken och skolskjutsen som nu startade den 19 augusti. 
 
Vi från Centerpartiet har varit kritiska från första början och räknade snabbt ut 

att det, tyvärr, inte skulle komma att bli så enkelt som majoriteten fick det att 
låta när beslutet kring kollektivtrafiken, och en oklar lösning för skolskjutsen, 

klubbades igenom i Kommunfullmäktige den 29 april i år. 
 
I snart två år, under min tid i Gymnasienämnden och under min tid i För- och 

grundskolenämnden, har mina oroliga frågor tystats med:  ”Det kommer att lösa 
sig Katarina”. 

 
Vi vet alla att förändringar kan ta tid och vi är självklart medvetna om att man 
får räkna med att allt inte är perfekt till en början. Men den politiska majoriteten 

försökte lugna ned oss under sommaren, inte minst våra kommunalråd, som via 
media informerat om att man kommer att se över systemet och att skolskjutsen 

skulle lösas inför skolstart. 
 
Vid frukostbordet morgonen den 21 augusti 2019 satt ett antal oroliga och 

stressade barn/elever med deras vårdnadshavare som ej fått svar på sina 
skolskjutsansökningar inför skolstart samma morgon. En del hade fått beviljat 

sin skolskjuts men med helt nya vägar att ta sig till någon buss, om den ens dök 
upp. För många blev detta inte bara en orolig första skoldag utan fortfarande 
idag är all skolskjuts inte löst.  

 
Centerpartiet anser inte att detta är skött på ett bra sätt och jag tror att de flesta 

håller med. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till För- och 

grundskolenämndens ordförande Fredrik Stenberg: 

1. Varför var inte skolskjutsansökningarna klara inför skolstart? 
2. Varför kom inte skolskjutsen till alla som trots allt blivit beviljade detta? 

3. Kan vårdnadshavare som tvingats ta ledigt eller/ och skjutsat sina barn 
till skolan förvänta sig kompensation? I så fall - hur får de denna 

kompensation? 
4. Fungerar skolskjutsen för samtliga idag?  

 

Katarina Larsson, (C) 


