
 
Ekerö 29 oktober 2020

Interpellation till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden
Bakgrund

För en tid sedan fick du Sivert Åkerljung som ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 
samt alla nämndledamöter mail från förtvivlade och oroliga föräldrar gällande deras barns 
resväg till och från skolan, i och med beslutet om nedläggning av årskurs 3-6 vid Munsö 
skola. Föräldrarna påvisade vilka konsekvenser beslutet fått för deras barn. 

Det handlar om att bussar kör förbi busshållplatser både mornar och eftermiddagar, elever 
lämnas kvar och får vänta till nästa buss en timme senare, även hänt att upphandlad skoltaxi 
kommit en timme försent för hämtning. Bussar som är överfulla som gör att barn och 
ungdomar får stå upp i bussarna ända fram till Sundbyskola. Bussar som inte kommer ner i tid
till anslutande buss 312 som går runt Adelsö, vilket innebär att de lämnas utan någon som 
helst tillsyn av någon vuxen. Detta oroar inför vintersäsongen då isen lägger sig.

Det handlar också om att elever från 3.e klass får långa resvägar till fots till busshållplatsen, i 
mörker, regn och kyla. De ska dessutom korsa väg 261, där tillåtna hastighet är 80 kilometer i 
timmen. Några elever påbörjar sin resa till skolan vid 07.10 och är åter vid 17.00.

Öpartiet har också lyft frågan i Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden, varpå 
svaret blev att det är bussbolaget Arriva som har ansvaret och att ni skulle ta kontakt med 
bussbolaget.

Både föräldrar och vi som politiskt parti anser att ansvaret ska ligga på Ekeröalliansen och 
dess stödjande partier, som såg till att genomföra förflyttningen av klasserna till Sundbyskola.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor.

Frågor

- Kommer du som kommunalråd och som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden 
se till att samtliga elever från Adelsö och Munsö får en trygg och säker skolväg?

-

- Hur kommer du och Ekeröalliansens partier se till att även eleverna från Adelsö och 
Munsö får en trygg och säker skolväg?

Desirée Björk        

Öpartiet


