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2012-02-14 - Motion 2012:10 till Kungsbacka kommunfullmäktige angående:  
Förbättrade transporter till och från skolor för barn som bor utanför tätortsområden. 
 
Det måste vara fel att åtskilliga barn skall byta transportmedel två gånger, dvs. åka med tre olika 
bussar, i vardera riktningen för att ta sig mellan skolan och hemmet. Det finns tyvärr många barn, 
exempelvis i inlandet och på Onsalahalvön, som har det här trasslet med olika bussbolag samt 
olika zoner. För transporten av exempelvis Valldabarn som har sin skola i Onsala eller vice versa 
sker ett av bussbytena vid en annan skola. En del gånger kan det vara så att barn går på en annan 
skola, av olika skäl, än vad som ursprungligen var avsett som upptagningsområde. Anledningarna 
till detta kan vara familjeskäl, tidigare vistelser på förskolor med kamratkontakter för barn eller 
överbeläggning på skolor och tidigare problem med pennalism mot barn på närliggande skolor. 
 
Ovan beskrivna problem ökar på en osund trafiksituation runt många skolor där onödigt många 
barn skjutsas till och från skolorna utav föräldrarna som får bära ansvaret för att barnen kommer 
till skolan. Att använda skolskjuts med två byten upplevs inte kunna fungera för många familjer. 
Det måste vara en orimlighet att barn från sexårsåldern på egen hand skall hantera ett pysselverk 
av bussbyten själva och föräldrar kan ju inte ägna en stor del av dagen åt att följa med barnet på 
allmänna bussar eller skolskjutsar. För övrigt är det väl tveksamt om det finns plats på skolbussen 
för föräldrarna även om nu någon förälder skulle ha tiden att följa med? Situationen leder till att 
många föräldrar använder sina bilar för att skjutsa sina barn till och från skolan och detta leder till 
en omfattande mängd fordon vid skolanläggningarna. Tyvärr leder allt detta till en onödigt farlig 
trafiksituation runt många skolor och onödiga bilresor som inte är bra vare sig för vanligt folks 
plånböcker eller miljön. Åkandet med egna bilar till och från barnens skolor blir mycket kostsamt 
för många föräldrar med fyra resor per dag, med kanske 7-10 km enkel väg för många familjer. 
Drivmedelskostnaden landar runt 50 kr per dag samt slitage och en onödig miljöpåverkan. 
 
Det måste vara möjligt att ta fram ett bättre fungerande system för transporterna av skolbarn till 
och från skolorna så att fler familjer kan använda skolbussar på ett enklare sätt. Vid lägre åldrar på 
barnen bör föräldrarna få rätt att kostnadsfritt få åka med barnen till och från skolan. Det måste 
eftersträvas att fler skolbarn skall få åka raka vägen till sina skolor, maximalt ett enda bussbyte. 
 
Sverigedemokraterna yrkar att Kungsbacka kommunfullmäktige beslutar att: 
– En översyn av skolskjutstransporterna genomförs, med ambitionen att fler skolbarn skall slippa 
att byta buss på väg till och från sina skolor. Maximalt ett byte av skolbuss för skolbarnet. 
– Föräldrar får lov att kostnadsfritt åka med sina barn, om barnen går i tredje klass eller i yngre 
klasser och enligt befintliga regler har rätt till skolskjuts, till och från skolorna. 
 
 
 
Dag Windefjord       
SD Kungsbacka 


