
Sammanfattning 
 
Vädjan om en trygg skolväg och skolskjutsar på våren 2019 
 
I maj 2019 samlade vi namnlistor för en vädjan till beslutsfattarna angående Kullobarnens 
tryggare skolväg och smidigare arrangemang för skolskjutsar. Vi fick sammalagt 52 namn till 
vår vädjan. Målet för besväret var Bildningsnämndens beslut 2018 där vägavsnitt som 
tidigare ansetts vara farliga för skolbarn plötsligt inte mera ansågs vara farliga, fastän 
omständigheterna var helt oförändrade. 
Namnlistan och vädjan lämnades in till bildningsnämnden, men deras beslut att inte ta upp 
ärendet på nytt, var inte ett beslut vi ville godta. Vi förde sedan vidare vårt besvär till 
stadsstyrelsen, som röstade om övertagningsrätt i mötet 20.5.2019. Stadsstyrelsen röstade 
föra att inte utöva sin övertagningsrätt i ärendet och ansåg att bildningsnämnden är den 
instans som bäst kan besluta om saken. Så ärendet flyttades tillbaka till bildningsnämnden. 
Då omarbetade vi vårt besvär till en rättelseyrkan och lämnade in den till bildningsnämnden 
på nytt. Yrkan om rättelse behandlades i mötet 11.6.2019 och resultatet var enligt följande: 
 
Söderveckoskivägens farlighetsklass ändrades så att den igen klassificerades som farlig för 
0-2 klassens skolbarn, vilket den var också åren 2016-2018. Vägen ansågs fortfarande säker 
för 3-6 klassister och således får endast 0-2 klassisterna skolskjuts. 
Övergångsstället vid motorvägsavtaget från Nestevägen hölls oförändrad vad gäller 
farlighetsklassificering och ingen ändring togs till det tidigare beslutet, eftersom där inte fanns 
vägavsnitt som ansågs farligt i beslutet från 2016-2018. 
I vår vädjan hade vi listat 7 farliga vägavsnitt i Kullo-området, av dessa behandlades endast 
ovannämnda två vägavsnitt. Föräldrarna till skolbarnen som färdas på de vägarna hade tagit 
en aktiv roll i klagomålsprocessen. De andra vägavsnitten i vår lista togs inte upp till 
behandling eftersom ärendet ansågs ha föråldrats då ingen hade lämnat in besvär om 
skolskjutsbeslut inom utsatt tid. 

 
I sin helhet kan man säga att detta var ett bra resultat att ens få ett beslut omprövat och 
ändrat så att Söderveckoskivägen igen räknas som farlig för 0-2 klassisterna. 
Farlighetsklassen kommer inte att återställas till farlig för 0-6 klassisterna, som den tidigare 
var, eftersom man nu kan färdas en del av skolvägen via den nya lättrafikleden. Tyvärr 
minskar den nya cykelvägen de facto inte farligheten på Söderveckoskivägens avsnitt. 

 
Vi har också lärt oss mycket om stadens beslutsfattningsprocess och vi har definitivt lärt oss 
att endast en aktiv och seg ”motprocess” med klagomål och rättelseyrkan kan ge resultat. 
Tack till alla som undertecknade vår vädjan och till de familjer som aktivt fört saken vidare 
samt till alla som gett oss stöd och råd i olika skeden av processen.  
 
Nästa gång vi står inför ett fall där skolskjuts nekas på en väg som uppenbarligen är farlig, är 
besvär och rättelseyrkan angående beslutet vår enda chans att få ändring i saken. Om tiden 
för klagomålet har gått ut, kan man göra en ny ansökan och sedan besvära sig inom ramen 
för detta beslut. Om du vill ha stöd och råd i saken så kan du kontakta oss som är med i 
arbetsgruppen för Byaprogramet. Vi kan tipsa dig om hur man bäst för saken vidare i 
stadens förvaltning. Hanna Lönnfors på bildningsnämnden har befrämjat skolskjutsärenden 
och hjälper säkert gärna i fortsättningen också. 
 

 

Vädjan följer nedanför på finska. 





 


