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Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:35 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johan Eriksson (C) 
Ingegerd Hägg (S) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Ulf Haglund (KOSA) 
Ola Granath (KD) 
Daniel Lindmark (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Sture Bergvall (S) 
Sophia Frykberg (KD) 
 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Helene Örnebring, ekonom  
 
 
 
Justering 
Justerare 
Ola Granath (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-15, kl. 15:45 § 100 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Jan Wiklund (M) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Ola Granath (KD) 
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-15 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 100 2022-11-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-12-08 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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BUN/2019:271 

BUN § 100 
 

Lokal bilaga för Gagnefs kommun tillhörande 
skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - revidering 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige 
1. Anta reviderad ”Lokal bilaga för Gagnefs kommun - skolskjuts” 

att gälla från och med 2023-01-01. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse daterad 2022-09-22, inkom 2022-10-04. Skrivelsen yrkar rätt om 
skolskjuts för elever i Sifferbo till Djurmoskolan i årskurs 4–6. Skälet är att 
vägen från Göte Hed arena fram till Sifferbo Stugby är farlig väg. 
 
Djurmoskolans upptagningsområde är enligt Gagnefs kommuns 
skolskjutsreglemente samt bilaga, elever i årskurs 4–6 inte berättigade 
skolskjuts från Sifferbo. I den trafiksäkerhetsbedömning som ligger till 
grund för beslutet har kommunen tittat på avstånd, elevers ålder, 
trafiksäkerhet och säker skolväg. 
 
Trafikhandläggare har åter tittat på vägen och gjort anteckningar i karta. 
Samlad bedömning är att det är en farlig väg på rödmarkerad sträcka, enligt 
beslutsunderlag karta - Sifferbo. Det är en smal väg i en svacka som delvis 
har räcken på båda sidor så man inte kan gå åt sidan när bil/lastbil kommer. 
Är man inte berättigad skolskjuts på grund av att man bor inom 
km/avståndet enligt nuvarande reglemente, så blir det vårdnadshavares 
ansvar mellan hemmet och skolan. 

Bedömning 
Kommunens trafiksäkerhetsbesiktning bygger på att det har skett väsentliga 
förändringar i trafikmiljön som gör det påkallat att se över gällande 
regelverk. Det har gjorts en hastighetsmätning där man ser att flertal kör för 
fort, det är även mer trafik i området då det är fler bilar per hushåll idag 
jämfört med 2011. 
 
Handläggare bedömer att det är farlig väg på rödmarkerad sträcka, enligt 
beslutsunderlag karta - Sifferbo. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-04, 1 sida. 
Lokal bilaga för Gagnefs kommun - skolskjuts, 2022-11-04, 2 sidor. 
Karta - Sifferbo, 2022-10-12, 1 sida. 

Underlag 
Skrivelse daterad 2022-09-22, dnr BUN/2022:330 
Hastighetsmätning 

Tidigare beslut i ärendet 
KF 201214 § 209 

Lagrum 
Skollag (2010:800) 10 kap 32§ 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 


