
Minnesanteckningar från möte med representanter för Oxberg och Mora 
kommun ang skolskjutsar till Oxberg 

Tid: Onsdagen den 11 februari 2015 kl 10.00 - 11.00 
Plats: Bygården i Oxberg 
Närvarande:  
Från Oxberg: Leif Lekander (repr Oxbergs byalag), Sabine Kuhn, Karin Eriksson, Viktoria 
Sverre och Lars Lundin 
Från Mora kommun: Samhällsplaneraren Albin Frandsen 
 

Leif Lekander hälsade välkommen till dagens möte som initierats av Oxberg och som 
tillkommit för att få rätsida på de problem som vidhänger skolskjutsarna till byn. 

Bakgrunden framgår av ett mail som Leif Lekander skickat till skolchefen i Mora kommun 
den 13 januari 2015 med i huvudsak följande lydelse: 

"Har på uppdrag av Oxbergs Byalag och målsmän blivit ombedd att kontakta dig i anledning 
av den märkliga situation som uppstått efter nyår genom de uppgifter som lämnats av 
Dalatrafik avseende vissa skolskjutsar, nämligen att eleverna själva skall beställa sina 
hemresor i vad avser turerna på busslinje 133 (Mora – Oxberg) med avgångstiderna från Mora 
resecentrum kl. 14.30 resp. 15.15. Detta kan väl ändå inte vara vad Mora kommun beställt av 
Dalatrafik avseende dessa skolskjutsar. Vi förutsätter, med tanke på tidtabell och turernas 
längd, att dessa två turer i första hand är skapade för elevernas hemtransport från sina resp. 
skolor och att det är ev. andra resenärer som genom att ringa in beställning ges möjlighet att 
få åka med. Ett flertal ”frånåkningar” har skett efter nyår. Inte ens vid resecentrum stannar 
bussen för att ta upp gymnasieelever, som står och väntar. Det har hänt att chauffören inte haft 
några noterade förbeställningar och bara åkt förbi. Vid skolan i Selja har liknande händelser 
också inträffat. Föräldrar eller anhöriga har fått åka och hämta de ”frånåkta” barnen. 
Skolpersonalen i Selja är lika förvånade som vi och har inte fått någon som helst information 
att vissa hemresor ska förbeställas. Om Dalatrafiks påstående om att skolelever ska förbeställa 
sina hemresor är riktiga, förutsätts att något misstag skett vid upphandling av dessa resor och 
att detta reds ut och rättas till så att bussarna i fortsättningen, och med omedelbar verkan, och 
utan förbeställning, stannar vid resp. busshållplats dit skolelever är anvisade att gå för 
påstigning. Efter höstterminen borde det anlitade bussföretaget ha en ganska god bild av hur 
många skolbarn som åker med resp. tur och därmed kunna dimensionera storleken på buss. 
Avvaktar svar på vidtagna åtgärder och hoppas i fortsättningen slippa höra om ”frånåkta” 
skolbarn". 

Härefter har ärendet för Mora kommuns räkning övertagits av samhällsplaneraren Albin 
Frandsen. 

Av en fortsatt och omfattande skriftväxling mellan Lekander och Frandsen framgår att 
problem alltjämt kvarstår, varför dagens möte påkallats av Oxberg.  



Överläggningarna kom nu att i huvudsak att handla om fyra åsikter som tidigare framförts 
från Oxbergs sida: 

1.  De bussar, som ansluter till avslutad skoldag, skall inte beställas av eleverna om de skulle 
vara s.k. Flexbussar. Bussarna ska ändå komma. 
 
Albin Frandsen överlämnade vid dagens möte ett brev från trafikplanerare Per Nilsson, 
Dalatrafik, daterat 2015-02-11, där det trots en del faktafel framgår, att redan tidigare visste 
Dalatrafik vad som gällde för skolelever avseende dessa ”flexturer”. 
 
Här kom man nu fram till följande:  
 
Vad avser de två s.k. ”flexturerna” skall inga i grundskolan behöva beställa resa med dessa 
bussar, däremot övriga resenärer. Turerna är ordinarie och skall alltid avgå mot Oxberg. 
Den 8 mars upphör bussen med avgång 14.30 från Mora resecentrum  att vara ”flexbuss” . 
Samma sak händer den 3 maj med bussen som avgår 15.15. Efter dessa tider upphör 
beställningskravet för samtliga passagerare för resp. tur och dag 
 
2.  Bussarna, som hämtar barn från Skolan i Selja skall göra detta vid därför i ordning gjord 
hållplats. 
 
Följande gemensamma uppfattning noterades nu: 
 
Bussarna skall alltid åka in på därför avsedd hållplats. 
 
3.  Bussar med avgångstid 14.30 och 15.15 är numera en ordinarie tur och skall alltid avgå. 
 
Se punkt 1 
 
4.  Turlistan bör revideras i detta avseende och information ges till berörd personal och övriga 
resande. 
  
Följande antecknades: 

Kommunen kommer att informera om vad som gäller på sin hemsida. För att säkerställa att 
Dalatrafik var införstådd med det som sagts, ringde Albin Frandsen  upp Per Nilsson, 
Dalatrafik, och det visade sig att samstämmighet rådde kring vad som utlovats från 
kommunen. Dalatrafik skulle senast i morgon (den 12 februari)  införa denna information  på 
sin hemsida och ytterligare påminna sin entreprenör, Siljans Busstrafik, om vad som gäller 
och som egentligen gällt hela tiden. 

Oxberg kommer dessutom att lägga in de minnesanteckningar som förts vid dagens 
överläggningar på Oxbergs hemsida. 

 

Några övriga synpunkter som framkom vid dagens överläggningar: 

- Bägge parter understryker vikten av att busschaufförerna utbildas i "kundmottagande"  



- Från Oxbergs sida framfördes önskemål att skolelever ska kunna ta med skidor eller cykel 
på bussarna när så är aktuellt.  

- Frågan ställdes också från Oxberg om det skulle vara möjligt att mot betalning få åka med 
utan föranmälning om det fanns ”plats över” och likaså med vändande buss, som annars 
skulle återvända tom till Mora. Enligt Albin Frandsen var det ovisst om detta skulle gå. I varje 
fall skulle det kunna vara svårt med hänsyn till slutdestinationen för de vändande bussarna. 

- Slutligen fördes en diskussion om beställar-/utförarkonceptet och de krav detta koncept 
ställer på berörda parter och inte minst på uppföljningen av berörd verksamhet. 

 

Vid anteckningarna 

Lars Lundin 

 

 

  


