
Till Barn och utbildningsutskottet 

Kompletterande information till Skolskjutsärendet, Ytterklintfäboda/Stenfors 

Inför BoU-utskottet den 16/10 är det viktigt att ledamöterna tar del av viktig ärendebeskrivning som 
kompletterar de inlämnade ansökningarna om skolskjutshämtning på byvägen.  

I beskrivningen av omständigheterna i ansökningarna framgår det inte att skolskjutsen i byarna 
Ytterklintfäboda/Stenfors försämrats väsentligt sedan det tidigare fanns barn i skolåldern. Detta med 
betydande inverkan på trafiksäkerheten. Tidigare har de yngre barnen alltid hämtats upp på byvägen. 
Först i högstadiet har skolbarnen klivit på bussen vid väg 681. I Ytterklintfäboda vid en "hållplats" 
med busskur, som kommunen fyllde ut och iordningställde på 80-talet. Den "hållplatsen" togs bort 
för några år sedan, enligt vägverket på kommunens initiativ.  (Just då fanns inga barn i skolåldern i 
byn.)  

Nu finns två förskolebarn i Ytterklintfäboda som hänvisas till att stiga på bussen på 70-kilometersväg, 
bakom ett backkrön vid en hållplats som inte längre finns. Samt ett förskolebarn och ett 
mellanstadiebarn i Stenfors som hänvisas till att gå 1,2 km till en på- och avstigningsplats i en backe 
vid samma 70-kilometers väg. Om några år är det 5 barn i Ytterklintfäboda och 3 barn i Stenfors som 
ska åka till skolan 178 dagar per år, sommar och vinter. Det handlar om trafikfarliga platser vid 
sommarföre och en vettlöst riskabel situation vid vinterföre, t ex när en buss glider på den halkiga 
grusvägen, vilket händer då och då. 

Observera att trafiksäkerhetsbestämmelserna har skärpts sen 80-talet utifrån nollvisionen och att 
aktuell trafikforskning konstaterar att små barn överhuvudtaget inte ska befinna sig på vägar med så 
hög hastighet som 70 km/timmen.  

Robertsfors Kommuns Regler för skolskjuts reviderades av Kommunstyrelsen vid möte den 30/5 
2017. Så vitt vi kan se är förändringarna i reglerna inte av den typen att nämnda försämringar av 
skolskjutsen kan motiveras. Däremot har Kommunen i sina Skolskjutsregler på flera punkter 
frånskrivit sig lagligt ansvar för trafiksäkerheten vid skolskjutsning vilket är anmärkningsvärt. 

Kommunen är ansvarig för att av- och påstigningsplatserna är iordningsställda och trafiksäkra. Detta 
regleras i 2 § i Förordningen om skolskjuts (SFS 1970:340). Enligt Skolskjutshandboken (SKL, sid 99) 
"…ska kommunens berörda nämnd se till att på- och avstigningsplatser utformas så att olyckor i 
möjligaste mån kan undvikas. Innan nämnden bestämmer dessa platser och färdvägar ska den ha 
samrått om trafiksäkerheten med kommunens övriga berörda nämnder, väghållare, polismyndighet 
och den regionala kollektivtrafikmyndigheten". Robertsfors kommun har frånskrivit sig ansvar genom 
att i kommunens "Skolskjutsregler" välja att skriva kan i stället för ska, samt utelämna de delar som 
rör kommunens ansvar. 

Robertsfors kommun har i dokumentet även valt att avsäga sig allt ansvar för säkerhet vid av- och 
påstigningsplatsen genom att helt lägga den på vårdnadshavaren. I kommunens "Skolskjutsregler" på 
sid 4 står följande: "Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan 
eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen." Man har inte med ett ord nämnt kommunens 
ansvar . I 2 § i Förordningen om skolskjuts tydliggörs även kommunens ansvar att undervisa eleverna 
om hur de ska undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Det är alltså i laglig mening mycket 
tveksamt ifall kommunen kan avsäga sig sitt ansvar och istället lägga det på vårdnadshavarna. 

Slutligen vill vi även påpeka att vi har varit och är öppna för en dialog gällande utformning och 
organisering av en trafiksäker skolväg för våra barn. 
  
/Vårdnadshavare i Ytterklintfäboda och Stenfors genom Tina Rönnlund Borg  
Ytterklintfäboda den 15/10 2017 


