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Sammanfattning 
Hur ska kommunerna kunna följa upp skolskjutsverksamheten om rutiner 
för uppföljning saknas? Det är en fråga man ställer sig efter att ha studerat 
resultaten från en enkät till Sveriges samtliga kommuner.  
 
Frågorna i enkäten syftade till att beskriva hur kommunen agerar och hur den 
skolskjutsansvarige ser på säkerheten för de barn i förskoleklass och grundskola 
som åker med kostnadsfri skolskjuts till eller från skolan. 

För att veta hur det står till med säkerheten krävs tillgång till uppgifter om 
olyckor och incidenter. Någon nationell registrering av vilka olyckor som är 
skolskjutsolyckor förekommer inte och de skolskjutsansvariga i kommunerna 
verkar inte heller alltid ha ett grepp om dessa uppgifter. Av de 205 kommuner 
som skickat in svar på enkäten avstod 40 från att besvara frågan om hur många 
barn och förare som skadats. En skattning av antalet skadade i samband med 
skolskjuts blir därför mycket osäker, men verkar för en femårsperiod ligga på 
nivån 4–5 dödade barn samt 115–145 skadade barn och 4–5 skadade förare.  

Kommunerna har möjlighet att ställa krav på rapportering från entreprenören i 
händelse av tillbud, incidenter eller olyckor. Enligt undersökningen har färre än 
hälften (ca 44 %) av kommunerna fått in rapporter om olyckor och incidenter 
under läsåret 99/00. Vad man kan befara är att det inträffar fler olyckor och tillbud 
än de som rapporteras. Vidare är det tyvärr även så att drygt en fjärdedel av de 
kommuner som fått in rapporter avstår från att utvärdera dem.  

Eleverna behöver lära sig hur de ska uppträda för att inte utsätta sig för onödiga 
risker i samband med skolskjutsningen. Styrelsen för skolans väsende har ansvaret 
för att eleverna utbildas i detta. Trots det tror endast tre av tio skolskjutsansvariga 
att kommunen har del i detta ansvar. Majoriteten tror istället att skolan helt eller 
delvis har ansvar för denna fråga. Det visar sig även att bara tre av tio kommuner 
själva anordnat någon sådan utbildning eller information. Utbildning eller 
information till förarna anordnades endast av var tionde kommun. 

Nio av tio kommuner väljer att ställa ett eller flera extra krav på skolskjutsarna 
vid upphandling av verksamheten. Kraven varierar mellan kommunerna. Inget 
enskilt krav förekommer dock i mer än 55 procent av kommunerna. De vanligaste 
kraven är att det ska finnas en sittplats till varje barn, att föraren är svensktalande 
eller att man satt en åldersgräns för fordonen eller föraren. 

Totalt erbjuds uppskattningsvis 250 000 elever i förskoleklass eller grundskola 
kostnadsfri resa till skolan. Två tredjedelar av dem åker med upphandlad 
skolskjuts. Övriga skolskjutselever reser med ordinarie linjetrafik och omfattas 
därmed inte av bestämmelserna i skolskjutsförordningen. Flera tusen av dessa 
barn är sju år eller ännu yngre. 
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1 Inledning 
För att samhällets kostnader totalt sett ska kunna minimeras krävs att 
trafiksäkerhetsaspekter beaktas vid upphandling av resor; att resorna 
kvalitetssäkras. I dagsläget är det svårt att avgöra i vilken utsträckning detta görs. 
Samtidigt är det svårt att avgöra vilka trafiksäkerhetskrav som bäst bidrar till att 
minimera kostnaderna. 

Kommunerna ansvarar för många olika verksamheter som ger upphov till en 
lång rad transporter, däribland skolskjuts, färdtjänst, matvarutransporter och 
sophämtning. Om vi ska kunna nå de mål som riksdagen slagit fast i Nollvisionen 
(Sandberg, 1999), att få ned antalet dödade och svårt skadade i trafiken till en 
betydligt lägre nivå, är kommunerna viktiga aktörer. 

 
1.1 Skolskjuts, skollagen och skolskjutsförordningen 
Skolskjutsverksamheten regleras av skollagen och skolskjutsförordningen. Enligt 
skollagen 7§ är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs: 
 
Skollagen 7 §: 
”Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan 
anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan 
särskild omständighet.” 
 
Avståndsgränserna för färdvägens längd varierar mellan olika kommuner. 
Avståndsgränserna för yngre barn brukar vara kortare än för äldre. I början av 
1990-talet var en vanlig gräns för de yngsta barnen 2–3 km (Rusk, Börjesson och 
Hilborn, 1994). Beroende på t.ex. trafikförhållandena kan eleven få rätt till skol-
skjuts även för kortare avstånd.  

Kommunerna kan välja att upphandla skolskjutsverksamheten. För upphandlad 
skolskjuts regleras verksamheten av Vägverkets föreskrift 1988:17, skolskjuts-
förordningen. Där sägs bl.a. följande: 
 
Skolskjutsförordningen 2 §:  

”Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att 
kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 

 I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt 
anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks.  

Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar 
för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg 
och de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för att eleverna 
undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med 
skolskjutsning.  

Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet skall också 
tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i fråga om 
förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för förskole-
verksamheten.” 
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Ett stort ansvar ligger på styrelsen för skolväsendet som ska verka för att 
hållplatser utformas så att olyckor undviks samt svara för att eleverna undervisas i 
vad de ska iaktta för att undvika olyckor. Styrelsen ska även efter samråd 
bestämma färdväg samt lämpliga på- och avstigningsplatser. Det är mer oklart 
vem som har ansvaret för säkerheten från hemmet till påstigning samt från 
avstigning till hemmet. Är det till exempel kommunen, skolan, väghållaren, 
föräldrarna eller handlar det om ett delat ansvar? 

I USA satsas mycket på att förbättra säkerheten i på- och avstigningszonerna 
samt att utbilda eleverna i vad som är säkert fotgängarbeteende, eftersom de 
moment som anses farligast i samband med skolskjutsresan är väntan på 
skolbussen samt på- och avstigningen. Där tas även hänsyn till tryggheten för 
barnen och deras föräldrar. 

Med upphandlad skolskjuts finns möjligheter att styra verksamheten i de 
civilrättsliga avtal som upprättas mellan kommun och entreprenör. Varje enskild 
kommun har därmed möjlighet att ställa egna krav, utöver de som ställs i lagar 
och förordningar. Kommunförbundet har tagit fram en mall tänkt att användas 
som underlag för upphandlingsdokument. Den finns att hämta på deras hemsida 
på adressen: http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc. 

I mallen ges förslag på krav som bör ställas på fordon, förare, transporternas 
utförande, rapportering och uppföljning, se bilaga 1. Hur många kommuner som 
använder sig av mallen är inte känt. 

För att få köra skolskjuts krävs att man har ett giltigt körkort för det fordon 
man ska köra. Det är däremot inte ett absolut krav att ha yrkesförarbevis. 
Behörigheter för tung lastbil (C), tung lastbil med tungt släp (CE), buss (D) och 
buss med tungt släp (DE) gäller bara tills man fyllt 45 år. Därefter kan man 
ansöka om förlängning. Till denna ansökan måste ett läkarintyg bifogas, som visar 
att man uppfyller de medicinska kraven för respektive behörighet (Vägverkets 
hemsida, www.vv.se, december 2001). 

Höftbältets vara eller inte vara är en omtvistad fråga i USA. I en artikel skriven 
av Baltes (1995) ges skäl för och emot installation av bälten i stora skolbussar. 
Syftet med artikeln var att ge ansvariga i Florida ett beslutsunderlag. Slutsatsen 
som författaren drog var att rekommendera myndigheterna att inte installera 
höftbälten i stora skolbussar förrän relevanta krocktester visat nyttan med sådana 
bälten i de amerikanska skolbussarna.  

I förordning (1970:340) om skolskjutsning 6§ sägs följande om bälten: 
 
Den som färdas i en personbil eller lätt lastbil som används vid skolskjutsning 

skall använda bilbälte. Den som färdas i en buss som används vid skolskjutsning 
och sitter på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet. 

 
Av ovanstående följer att även föraren ska använda bälte. Bältesobligatoriet är 
alltså något som kommunerna inte kan välja bort. Däremot kan kommunerna om 
de så önskar ställa krav vid upphandlingen att skolbussar ska ha bälten på 
samtliga platser, vilket annars inte krävs enligt bestämmelserna. 

 
Skolskjuts med ordinarie linjetrafik 
Kommunerna kan även välja att samordna transporterna av skolelever med den 
allmänna kollektivtrafiken. Samordningen görs dels av miljöskäl, dels i ett 
kommunekonomiskt perspektiv. Kostnadsfria resor till och från skolan som 

http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc
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samordnas med den ordinarie linjebundna kollektivtrafiken är inte att betrakta 
som skolskjuts, enligt den definition som görs i skolskjutsförordningen. Det 
medför t.ex. att fordonen inte behöver vara märkta med den skylt som informerar 
övriga trafikanter om att fordonet transporterar skolbarn. Vidare kan det vara svårt 
att garantera att det finns ett ledigt säte för varje barn. 

 
1.2 Föreliggande projekt 
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB, fr.o.m. år 2001 ingående i den nya 
myndigheten VINNOVA) har uppdragit åt VTI att studera i vilken utsträckning 
trafiksäkerhetsaspekter beaktas vid upphandling av den samhällsbetalda 
skolskjutsresan. I den litteraturstudie som genomförts inom detta arbete 
(Sörensen, Anund och Wretling, 2000) framkom att det är tveksamt om skolskjuts-
föraren idag har en rimlig chans att erbjuda barnen en trafiksäker resa. Det 
upplevdes som om det finns oklarheter kring vem som ansvarar för barnens 
säkerhet i olika delar av skolskjutsresan. Det var också tveksamt huruvida 
styrelsen för skolväsendet tar på sig sitt ansvar för utbildning i skolskjutsfrågor 
eller inte. 

I ett annat delprojekt (Anund, Sörensen och Wretling, 2000) genomfördes 
diskussioner i fokusgrupper. Vid analysen av diskussionerna framkom förarnas 
centrala betydelse för trafiksäkerheten. Inrättande av en obligatorisk utbildning av 
skolskjutsförare samt ett nationellt system för rapportering och uppföljning av 
olyckor föreslogs. Några tänkbara satsningsområden för att förbättra 
trafiksäkerheten i samband med skolskjutsning listades: 

• Översyn av de lagar och förordningar som reglerar kriterier för 
skolskjutsning – Hur ska trafiksäkerhet beaktas och av vem? 

• Ett nationellt system för rapportering och uppföljning av olyckor och 
incidenter  

• Tydligt skyltade och enhetligt utformade skolskjutsfordon 
• Bälten i alla skolskjutsfordon – genomförande av krockprover 
• Upphandling "närmare" de som utför tjänsten. 
• Obligatorisk förarutbildning 
• Enhetliga instruktioner till förare och elever om vilka regler som ska 

tillämpas  
• Dokumentering av på- och avstigningsplatser med bilder samt i en 

färdplan. 
 
De resultat som kommer fram vid diskussioner i en fokusgrupp är inte 

generaliserbara utan gäller endast för de personer som sinsemellan diskuterade 
ämnet. Resultaten är dock användbara för den som önskar formulera fråge-
ställningar inom ett ämnesområde. En metod att verifiera resultaten från den lilla 
gruppen är att ställa nyckelfrågor till ett representativt urval av den population 
som studeras, t.ex. skolskjutsförare.  

Den enkät som redovisas i detta VTI-notat utgör en av de tre nationella enkäter 
som skickats ut, i syfte att kartlägga möjligheter att förbättra trafiksäkerheten i 
samband med skolskjutsning. Enkäten har skickats till den skolskjutsansvarige i 
alla Sveriges kommuner. En annan enkät har skickats till ett antal skolskjutsbarn i 
olika delar av landet och vände sig till såväl barnen som deras föräldrar (Sörensen, 
Wretling, Anund, Yahya och Törnström, 2001). En tredje enkät skickades till ett 
antal förare i olika delar av Sverige (Anund, Sörensen, Wretling och Yahya, 2001). 
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1.3 Skadade och dödade i bussolyckor av olika slag 
Vid uttag ur den nationella trafikolycksdatabasen (VITS, 2000) finns inga 
möjligheter att särskilja skolskjutsolyckor. Eftersom många skolskjutsresor sker 
med buss kan det ändå vara av intresse att studera hur många barn respektive 
vuxna som dödats eller skadats i olyckor där buss varit inblandad. Statistik från 
sexårsperioden 1994–1999 redovisas i figur 1. 

Figur 1 Antal personer som skadats eller dödats i Sverige i bussrelaterade 
olyckor 1994–1999 (källa: VITS, 2000). 
 
Av figuren framgår att under åren 1994–1999 har sammanlagt cirka 4 600 
personer skadats eller dödats vid olika typer av olyckor där buss varit inblandad. 
Av dessa var 644 barn yngre än 16 år. Det innebär att i genomsnitt skadades och 
dödades över 100 barn i olika bussrelaterade olyckor varje år. Figur 2 visar hur de 
fördelade sig på olika trafikantgrupper: 
 

 
Figur 2 Barn som skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor under perioden 
1994–1999, fördelat på typ av trafikantgrupp (källa: VITS, 2000).  
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Figuren visar att av de barn som skadades och dödades i sådana olyckor var 
närmare hälften (47 %) oskyddade trafikanter1, det vill säga de vistades utanför 
bussen när de skadades. Ytterligare 17 procent satt i annat fordon medan ca 36 
procent befann sig i bussen. Bland skadade/dödade vuxna i bussrelaterade olyckor 
utgjorde endast cirka 21 procent oskyddade trafikanter. 

 
Bristfällig statistik 
Till de mer riskfyllda delarna av skolskjutsresan hör på- och avstigningen. Även 
här är olycksstatistiken bristfällig. Trots att det i statistiken var möjligt att notera 
om olyckan skett i samband med på- eller avstigning av buss, visade det sig att 
detta i praktiken sällan gjordes.  

Tar man bort de lindrigt skadade ur den svenska statistiken kvarstår ca 30 barn 
som skadas svårt eller dör i bussolyckor varje år. Frågan är hur många av dessa 
som är skolskjutsbarn.  

 
 

2 Syfte 
Syftet med den studie som redovisas i detta notat är att genomföra en 
totalundersökning riktad till samtliga Sveriges kommuner. Utgångspunkten var 
det underlag som litteraturstudien utgjorde och de hypoteser som genererats med 
hjälp av fokusgrupperna. Studien förväntas öka förståelsen för vilka insatser som 
är realistiska att genomföra, för att öka trafiksäkerheten vid skolskjutsning. 

 
 

3 Metod och genomförande 
En enkät konstruerades med utgångspunkt från litteraturstudien, fältstudien samt 
analysen av fokusgruppsdiskussionerna. Enkäten återfinns i bilaga 2. Den 
skickades till de skolskjutsansvariga i Sveriges 289 kommuner. Svar inkom från 
207 ansvariga. Av de svarande kommunerna har 205 helt eller delvis ingått i 
analysen. 

Frågorna i enkäten avsåg att belysa kommunernas syn på trafiksäkerheten i 
samband med skolskjutsning. Ämnen som togs upp i enkäten var bl.a.  

• kommunens kriterier för rätt till skolskjuts 
• upphandlingskriterier och uppföljning 
• omfattning av skolskjutsverksamheten 
• rapportering av olyckor och incidenter (tillbud) 
• skolskjutsinformation och -utbildning med trafiksäkerhetsinriktning. 

 
Vi bad även kommunerna att redovisa hur många elever per årskurs som har rätt 
till kostnadsfri resa med upphandlad skolskjuts respektive ordinarie linjetrafik. De 
uppgifter som efterfrågades skulle avse läsåret 99/00.  

Enkäten skickades med post i mitten av juni år 2000 till samtliga skolskjuts-
ansvariga i Sveriges kommuner. Med enkäten följde ett brev till den ansvarige (se 
bilaga 3) innehållande uppgifter om undersökningens syfte. En dryg vecka senare 
skickades en påminnelse via e-post till dem som inte hade svarat. I mitten av 
augusti skickades en andra påminnelse, också denna som e-post. Ytterligare 

                                                 
1 Som oskyddade trafikanter räknas t.ex. fotgängare, cyklister och mopedister. 
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påstötningar har också gjorts, både via e-post och telefon. Adresserna till 
kommunerna hämtades från web-sidan: 

www.sverigedirekt.riksdagen.se/lanksamling/kommuner.asp 
 

3.1 Bortfall 
Totalt inkom svar från 206 kommuner, vilket innebär en svarsfrekvens på 71 
procent och ett bortfall på 29 procent. Analyserna baseras på inkomna svar från 
totalt 205 av Sveriges 289 kommuner. Från Malmö kom svar endast från två av de 
tre stadsdelar som hade skolskjutsbarn. Övriga sju stadsdelar skulle enligt uppgift 
vara utan skolskjutsbarn. På grund av problem att vikta resultaten till nivå för hela 
Malmö har kommunen utgått ur redovisningen. Från de två kommuner som har 
flest invånare, Stockholm och Göteborg, kom inte några svar. Två av de svarande 
kommunerna kunde inte identifieras, men svaren ingår trots det i redovisningen.  

För att kontrollera om bortfallet i övrigt var systematiskt med avseende på 
invånarantal i de olika kommunerna, gjordes en jämförelse i befolkningsfördel-
ningen för de två grupperna ”Sveriges kommuner” och ”Svarande kommuner”. I 
figur 3 representeras ”Sveriges kommuner” med mörkblå staplar och ”Svarande 
kommuner ” med ljusblå staplar. 

 
Figur 3 Andel kommuner uppdelat efter kommunstorlek. 

 
Om bortfallet inte är systematiskt med avseende på kommunstorlek så ska de två 
staplarna i respektive stapelpar vara lika höga. Figuren visar att skillnaderna 
mellan de två fördelningarna inte är så stora. En viss överrepresentation av 
kommuner med 25 001–50 000 invånare finns dock bland de svarande 
kommunerna, vilket bör hållas i minnet när resultaten studeras. I de fall kommun-
storleken kan förväntas ha betydelse för utfallet på en enskild fråga kontrolleras 
därför om det finns skillnader av betydelse beroende på kommunstorlek  

En annan jämförelse som kan göras mellan de svarande kommunerna och alla 
Sveriges kommuner är antalet barn som går i förskoleklass samt grundskola. En 
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klassindelning har gjorts och de två fördelningarna jämförs i det diagram som 
redovisas i figur 4. 

 
Figur 4 Antalet barn i förskoleklass samt grundskola i de svarande kommunerna, 
jämfört med i alla Sveriges kommuner. 

 
Figuren visar att kommuner med högst 2 000 skolbarn är underrepresenterade i 
svarsgruppen, liksom kommuner med 6 000–10 000 skolbarn. Däremot är 
svarskommunerna överrepresenterade i intervallet 2 001–6 000 och i viss mån 
även för kommuner med fler än 10 000 skolbarn. 

 
Partiellt bortfall 
Det partiella bortfallet, alltså hur många kommuner som inte svarade på en 
specifik fråga, varierar huvudsakligen från 0,5 procent (fråga 2) till 28,3 procent 
(fråga 3). Fråga 2 avsåg antal invånare i kommunens största tätort. Fråga 3 avsåg 
antal skolskjutsbarn i kommunen. På frågor som bestod av flera delfrågor kunde 
dock bortfallet på enstaka delar vara betydligt större.  

 
 

4 Resultat och analys 
Resultatet av enkätanalysen har delats in i ett antal underrubriker. Under varje 
sådan rubrik redovisas svaren på en eller flera av enkätens frågor. I vissa frågor 
har den svarande haft möjlighet att fylla i fler än ett svarsalternativ. Detta innebär 
att totala antalet svar på frågan överstiger det totala antalet skolskjutsansvariga 
som besvarat enkäten, dvs. antalet svar överstiger 205. De andelar som redovisas 
utgör andelar av totala antalet kommuner som besvarat frågan, inte att förväxla 
med andelar av totala antalet svar på frågan.  

För att kunna jämföra svaren med de frågor och svarsalternativ som fanns i 
enkäten (bilaga 2) anges som underrubriker numret på den eller de frågor som 
redovisas.  
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4.1 Kommunstorlek 
Ser skolskjutsningen olika ut i kommunerna beroende på invånarantal? I figur 3, 
avsnitt 3.1, redovisades fördelningen för Sveriges samtliga kommuner samt för de 
svarande kommunerna, uppdelat efter antal invånare. Av figuren framgick att 
kommuner med 25 000–50 000 invånare var överrepresenterade i förhållande till 
sin andel av alla kommuner. 
 
Fråga 2 
I enkäten skulle storleken på den största tätorten i kommunen anges. Svaren 
redovisas i figur 5. En tanke bakom frågan var att det kunde finnas skillnader i 
skolskjutsningen beroende på invånarantalet i kommunens största centralort.  

 
Figur 5 Fördelning för invånarantalen i de svarande kommunernas största tätort. 
 
Av figuren framgår att för mer än hälften (56 %) av de svarande kommunerna har 
den största tätorten högst 10 000 invånare. Andelen kan jämföras med att knappt 
en fjärdedel (24 %) av de svarande kommunerna hade så få invånare, totalt sett. 
En kommun avstod från att besvara frågan (bortfall=0,5 %).  
 
4.2 Den skolskjutsansvariges ansvarsområde  
Fråga 1 
Första frågan i enkäten gällde vilket ansvar personen som fyllde i enkäten har för 
skolskjutsningen i kommunen. Möjliga svarsalternativ var upphandlings-, 
planerings-, samordningsansvar samt ett öppet svarsalternativ. Det gavs möjlighet 
att ange flera svarsalternativ. Svaren på denna fråga kan ha betydelse för 
tolkningen av t.ex. frågor om vilka krav som ställs vid upphandlingen och hur 
efterlevnaden bland entreprenörer och förare följs upp. 

Ungefär 80 procent av de svarande uppgav att de hade ett samordningsansvar, 
66 procent uppgav att de hade ett planeringsansvar och 46 procent uppgav att de 
hade ett upphandlingsansvar. Det vanligaste svaret var att personen ansvarade för 
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samtliga tre delar (34 %*), följt av dem som hade ansvar för samordningen och 
planeringen (26 %*). De flesta av dem som endast angett ett svar, svarade att de 
hade samordningsansvar (13 %). Ett fåtal angav att de hade ett ekonomiskt ansvar.  

En uppdelning efter kommunstorlek visade att det var något mindre vanligt att 
de som arbetade i de minsta kommunerna (högst 10 000 invånare) hade ett 
upphandlingsansvar. De små kommunerna utgjorde 24 procent av alla kommuner 
men endast 14 procent av de ansvariga hade ett upphandlingsansvar. Vid en 
uppdelning efter kommunernas största tätort märktes inte motsvarande skillnad.  

Från fem av de svarande kommunerna saknas svar på fråga 1 (bortfall=2,4 %). 
 

4.3 Antal barn som åker skolskjuts 
Som vi tidigare nämnt har kommunerna större möjligheter att ställa krav på 
skolskjutsen när den är upphandlad, i förhållande till när den bedrivs inom den 
ordinarie linjetrafiken. Det finns därför anledning att närmare studera vilken 
omfattning de två typerna av skolskjuts har. 
 
Fråga 3 och 4 
Kommunerna ombads att för varje årskurs fylla i uppgifter om antal barn som 
hade rätt att åka upphandlad skolskjuts respektive antal barn med rätt till fria resor 
med ordinarie linjetrafik. Vidare efterfrågades antal barn som gör byten under sin 
resa till eller från skolan. Hur många barn som gick i grundskolan samt i 
förskoleklass läsåret 1999/00 skulle anges i fråga 4. Eftersom bortfallet på fråga 4 
var stort har uppgifter om antalet elever i varje kommun och på varje stadium 
hämtats från Skolverkets hemsida. 

Det var 58 kommuner av 205 som inte alls fyllde i några uppgifter om antalet 
elever med rätt till skolskjuts (bortfall=28,3 %). Främsta anledningen till det stora 
partiella bortfallet på denna fråga verkar ha varit att den som besvarade enkäten 
hade svårigheter med att få fram dessa uppgifter, att döma av de kontakter vi hade 
med kommunerna. 

Ett försök har gjorts att skatta andelen och antalet skolelever som har rätt till 
skolskjuts, utifrån de svar som inkommit. Skattningen har gjorts under antagandet 
att andelen elever med rätt till skolskjuts i de tre storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö är lika stor som den genomsnittliga andelen i respektive 
region.  

En stor del av skolskjutsarna är upphandlade, det vill säga: de utförs av inhyrda 
entreprenörer, men en inte obetydlig andel sker med den ordinarie linjetrafiken. 
Andelen varierar beroende på vilket stadium eleven går på. I figur 6 redovisas en 
skattning av andel skolskjutsbarn med rätt till skolskjuts, uppdelat per stadium och 
typ av skolskjuts (upphandlad eller med linjetrafik). De olika stadierna har 
definierats enligt: 

F – förskoleklass, årskurs 0 
L – lågstadiet, årskurs 1–3 
M – mellanstadiet, årskurs 4–6 
H – högstadiet, årskurs 7–9 

 

                                                 
* inklusive de 5–6 kommuner där man angett ytterligare ansvar. 
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Figur 6 Skattning av andelen skolbarn uppdelad efter stadium (F, L, M, H) samt 
efter rätt till skolskjuts (upphandlad resp. linjetrafik) eller inte. 
 
Figuren visar att enligt den gjorda skattningen är andelen skolskjutsbarn störst på 
högstadiet (ca 31 %). Totala andelen skolskjutsbarn är ca 23 procent. Av figuren 
framgår även att andelen av alla skolbarn som åker upphandlad skolskjuts är cirka 
sexton procent, oavsett stadium. Däremot varierar andelen barn som har rätt att 
åka med linjetrafik. För de lägre stadierna är andelen två till fem procent. För 
högstadiet är den ungefär sexton procent. Andelen skolskjutsbarn per stadium och 
geografisk region framgår av bilaga 4. 

Ett försök har även gjorts att skatta antalet elever på varje stadium, uppdelat 
efter rätt till skolskjuts eller inte (se figur 7). 

Figur 7 Skattning av antalet elever på varje stadium (F, L, M, H), uppdelat efter 
rätt till skolskjuts (upphandlad resp. linjetrafik) eller inte. 
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Figuren visar att drygt 1,1 miljoner skolelever gick i grundskolan eller förskole-
klass läsåret 99/00. Figuren visar vidare att antalet skolelever var störst på 
lågstadiet och att antalet skolskjutselever var störst på högstadiet. Värdena 
(avrundade) för respektive skolskjutstyp och stadium framgår av tabell 1. 

 
Tabell 1 Skattning (avrundade värden) av antalet skolskjutselever på varje 
stadium, uppdelat efter rätt till resa med upphandlad skolskjuts respektive 
linjetrafik. 
Skolskjutstyp Förskolekl Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt 
Upphandlad  17 000  61 000  54 000  47 000  179 000 
Linjetrafik  2 500  15 000  17 000  51 500  86 000 

Totalt  19 500  76 000  71 000  98 500  265 000 
 

Tabellen visar att av alla elever har uppskattningsvis 265 000 rätt att åka 
skolskjuts, varav 179 000 med upphandlad skolskjuts och 86 000 med linjetrafik. 
Noteras kan att ca 2 500 barn i förskoleklass erbjuds resa med ordinarie 
linjetrafik. Skattningar av andelen och antalet skolskjutsbarn per stadium och 
geografisk region framgår av bilaga 4.  
 
4.4  Kriterier för rätt till skolskjuts 
Enligt Skollagen 7 § är hemkommunen ”skyldig att sörja för att det för eleverna i 
grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon 
annan särskild omständighet”. Därmed borde samtliga kommuner ta hänsyn till 
dessa faktorer, när de bedömer om en elev ska ha rätt till kostnadsfri skolskjuts 
eller inte.  
 
Fråga 5 och 6 
De allra flesta kommuner har antagit ett skolskjutsreglemente som används för att 
avgöra om en elev har rätt till skolskjuts eller inte. Endast tre kommuner uppgav 
att de inte har något skolskjutsreglemente.  

Vanligast (64 %) var att kommunerna angav att de hade de tre kriterierna 
avstånd till skolan, trafikfarlig väg och medicinska skäl för att avgöra om en elev 
har rätt till skolskjuts eller inte. Några av dessa kommuner angav även ytterligare 
skäl som beaktades. Ytterligare 1,5 procent angav endast att de hade trafikfarlig 
väg och medicinska skäl som kriterier. Sammanlagt cirka 66 procent uppgav 
således att de minst tog hänsyn till de två kriterierna trafikfarlig väg och 
medicinska skäl. 

Näst vanligast var att kommunerna hade avstånd till skolan som enda kriterium 
(ca 13 %), därefter kom kommuner som hade avstånd till skolan och trafikfarlig 
väg som kriterier (ca 11 %). Några ytterligare kriterier som enskilda kommuner 
tog upp var avstånd till hållplats, barnens ålder och mognad, sociala skäl, delad 
vårdnad samt särskilda omständigheter. Det var fyra kommuner som helt avstod 
från att besvara frågan (bortfall=2,0 %). 

Fem procent av kommunerna hade inte någon avståndsgräns under läsåret 
99/00. Bland övriga kommuner varierade avståndsgränsen beroende på i vilken 
årskurs eleven gick. Den vanligaste gränsen för barn i förskoleklass och på 
lågstadiet var 2 km. På mellanstadiet var den vanligaste gränsen 3 km och på 
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högstadiet 4 km. I genomsnitt hade kommunerna följande avståndsgränser (se 
tabell 2). 
 
Tabell 2 Jämförelse mellan läsåren 91/92 och 99/00 avseende genomsnittlig 
avståndsgräns för rätt till skolskjuts, uppdelat per stadium. Värden för 91/92 är 
hämtade från Rusk, Börjesson och Hilborn (1994). 
Stadium Gräns 91/92 Gräns 99/00 
Förskoleklass 2,1 km 2,2 km 
Lågstadiet 2,4 km 2,5 km 
Mellanstadiet 3,3 km 3,5 km 
Högstadiet 4,0 km 4,1 km 
 
Av tabell 2 framgår att medelavstånden avseende gränsen för rätt till skolskjuts 
har ökat något sedan läsåret 91/92, då Kommunförbundet ställde frågan till 
kommunerna (Rusk, Börjesson och Hilborn, 1994). Det var 25 kommuner som 
avstod från att besvara den delfråga som berörde avståndsgräns för barn i 
förskoleklass (bortfall ca 12 %). På övriga delfrågor var bortfallet ungefär 
7 procent, inklusive de 3 kommuner som avstod från att besvara frågan över 
huvud taget (bortfall=1,5 %). 

 
Fråga 7 
För barn som har rätt till skolskjuts kan kommunen definiera kriterier för hur nära 
elevens hem kommunen är skyldig att förlägga skolskjutsturerna. I förskoleklass 
och på lågstadiet var den vanligaste gränsen 2 km för avstånd mellan hem och 
hållplats. På mellanstadiet var den vanligaste gränsen 3 km och på högstadiet var 
gränsen till hållplats vanligen 4 km. Cirka 15 procent av kommunerna angav att 
de inte hade några kriterier för hur nära hemmet kommunen måste förlägga 
skolskjutsturerna. Huruvida dessa kommuner faktiskt saknar nedre gräns eller 
istället tillämpar samma gräns som för rätt till skolskjuts framgår inte av svaren på 
frågan. Bortfallet på frågan var ca 6 procent. Dessutom avstod ytterligare tio 
kommuner från att ange gräns för barnen i förskoleklass. 
  
Fråga 8 
Som nämnts tidigare är det inte bara avståndet till skolan som ska beaktas när 
kommunerna beslutar om att ge en elev rätt till skolskjuts eller inte. Även 
trafikförhållandena ska beaktas innan beslut fattas. Det fanns inget entydigt svar 
på frågan om vem som avgör ifall en väg är trafikfarlig. Det mönster som 
möjligen framträdde i svaren var att skolstyrelsen, kommunen, trafiknämnden, 
polisen och entreprenören var de aktörer som oftast gjorde bedömningen, 
antingen ensamma eller tillsammans med en eller flera av de övriga. I tabell 3 
presenteras vem det är som gör bedömningen om en väg är trafikfarlig för 
skolelever eller inte i de kommuner som har detta kriterium. Där redovisas även 
resultat från Kommunförbundets enkät 91/92. 
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Tabell 3 Jämförelse mellan läsåren 91/92 och 99/00 avseende vem som gör 
bedömning av trafikfarlig väg för skolelever. Värden för 91/92 är hämtade från 
Rusk, Börjesson och Hilborn (1994). 
Vem gör bedömningen av trafikfarlig väg för 
skolelever? 

91/92 99/00 

Enbart skolstyrelsen 36 % 21 % 
Enbart kommunens skolskjutsansvarig 17 % 13 % 
Polisen 3 % Ej ensam 
Lärare  3 % Ej ensam 
Enbart trafiknämnd 3 % < 5 % 
Enbart annan: rektor, förvaltningschef, 
områdeschef, trafikhuvudman  

3 % < 5 % 

Grupp av bedömare 35 % Ca 63 % 
Totalt  100 % 100 % 
Partiellt bortfall   4,9 % 

 
Tabellen visar att det inte längre är så vanligt att skolstyrelsen ensam avgör om 
vägen är trafikfarlig. Andelen har sjunkit från 36 till ca 21 procent. I mindre än  
40 procent av kommunerna gjorde skolstyrelsen eller någon enskild person 
bedömningen ensam. I resten av kommunerna gjordes bedömningen av flera 
grupper. Svaren från de kommuner som angivit ytterligare alternativ framgår av 
bilaga 5. 

Ungefär 15 kommuner (ca 8 %) uppgav att de inte har haft trafikfarlig väg som 
ett kriterium under det senaste läsåret. Det var 10 kommuner som inte besvarade 
frågan (bortfall=4,9 %). Frågan saknade svarsalternativet ”vet ej”. 

Svaren på frågan vilka faktorer som har betydelse vid bedömningen av 
trafikfarlig väg är mer samstämmiga. Övervägande del (67 %*) svarade att 
samtliga föreslagna faktorer trafikmängden, hastigheten, barnens ålder samt 
vägutformningen var av betydelse vid bedömningen. Under svarsalternativet 
”övrigt” var det flera kommuner som nämnde att avsaknad av gatubelysning 
vägdes in i bedömningen. Övrigt som nämndes var trafiksignaler, över-
gångsställen, tung trafik, vägrenar/fickor, siktförhållanden, antal barn och 
järnvägsövergångar. Bortfallet var ca 7,3 procent. 
 
4.5 Upphandlingskriterier 
Vid ett tidigare pilotprojekt granskades några avtal och upphandlingsunderlag 
mellan kommuner och entreprenörer i Östergötland, med avseende på 
trafiksäkerhetsaspekter (Anund, Sörensen och Wretling, 1999). Granskningen 
visade att det fanns stora skillnader mellan vilka krav som ställdes i de utvalda 
kommunerna. Vad som inte framgick var huruvida villkoren i kontrakten 
uppfylldes. Vidare framkom att villkoren för att få åka skolskjuts varierade mellan 
olika kommuner.  
 

                                                 
* inklusive de 5 kommuner som även angett annat utöver de fyra föreslagna 
faktorerna 
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Fråga 10–13 
Längden på kontrakten kan ha betydelse för möjligheterna att förbättra säkerheten 
vid skolskjutsning. I figur 8 redovisas hur långa kontrakt kommunerna skriver 
med entreprenörerna. 
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Figur 8 Kontraktslängdens fördelning. 
 
Ungefär hälften av kommunerna (ca 50 %) angav att de skriver treåriga kontrakt 
med entreprenören. Näst vanligast var att kontrakten var tvååriga (ca 24 %). Få 
kontrakt är ettåriga (ca 7 %). Möjlighet till ett eller flera års förlängning av 
kontrakten angavs av ca 19 procent av kommunerna. 

I figur 9 redovisas hur ofta kommunen kontrollerar att entreprenören uppfyller 
de krav som ställs i kontrakten. 
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Figur 9 Hur ofta kommunerna kontrollerar att entreprenörerna uppfyller de 
krav som ställs i kontrakten. 
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Figuren visar att det var vanligast att kommunerna kontrollerar entreprenören 
varje läsår (34 %), inräknat kommuner med ettårskontrakt. Vanligt var också att 
entreprenören kontrollerades inför varje ny upphandling (23 %), inte inräknat 
kommuner med ettårskontrakt. Cirka 13 procent av kommunerna kontrollerar 
entreprenören oftare än en gång om året. I 9 procent av kommunerna genomfördes 
ingen kontroll alls och 11 procent visste inte om någon kontroll gjordes. Tio 
kommuner avstod från att besvara frågan (bortfall=4,9 %). 

Ungefär var fjärde kommun angav att kontrollen sker inför varje ny 
upphandling. Därmed är det alltså ganska vanligt att en kontroll sker vart tredje år 
av att transporterna utförts på det sätt och med den säkerhet som angetts i 
kontrakten. 

Om det nu genomförs en kontroll, vem är det då som gör denna? I tabell 4 
presenteras kommunernas svar på frågan vem eller vilka det var som genomförde 
kontrollen.  
 
Tabell 4 En beskrivning av vem/vilka som genomförde kontroller av att 
entreprenörerna uppfyller de krav som ställdes i kontrakten. 
Vem/vilka är det som genomför kontrollen? Andel Antal svar 
Kommunens skolskjutsansvarige (ev. m.fl.)  76 %  129 
Skola (ev. m.fl.)  29 %  49 
Polis (ev. m.fl.)  14 %  23 
Trafikingenjör (ev. m.fl.)  8 %  14 
Lärare (ev. m.fl.)  3 %  5 
Fordonstekniker (ev. m.fl.)  1 %  1 
Vet ej  12 %  21 
Totalt  –  242 
Ingen kontroll  10 %  17 
Svarade ej  11,1 %  21 

 
Av tabellen framgår att i 76 procent av de 169 kommunerna som besvarat denna 
fråga genomförde kommunen ensam eller med hjälp av andra kontrollen av att 
entreprenörerna uppfyllde vilkoren i avtalen. Bortfallet på delfrågan var 
11,1 procent. 

Figur 10 visar med blå staplar hur stor andel av kommunerna som på olika sätt 
kontrollerar att olika krav efterlevs. Med lila stapel visas den andel kommuner 
som inte vet hur kontrollen görs och med röd stapel de kommuner som inte gör 
någon kontroll. 
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Figur 10 Andel kommuner av samtliga svarande, som genomför respektive 
kontroll. 
 
Av figuren framgår att ungefär hälften av alla kommuner kontrollerar 
utformningen av hållplatser och nästan lika stor andel kontrollerar ställda 
fordonskrav. Relativt vanligt är även att kommunerna kontrollerar utformning av 
vändplatser och förarkraven. Drygt 10 procent av kommunerna vet inte om någon 
kontroll görs och nästan lika stor andel gör ingen kontroll.  

En typ av kontroller som kan genomföras är att låta observatörer åka med på en 
eller flera skolskjutsturer. I tabell 5a redovisas hur stor andel av kommunerna som 
kontrollerar vissa eller alla sina entreprenörer på detta sätt.  

 
Tabell 5a Fördelning över hur många kommuner som låter observatör följa med 
under någon skolskjutstur för att kontrollera om entreprenörerna uppfyller 
villkoren i kontrakten. 
Hur många kontrolleras av observatör? Andel 

kommuner 
Antal 

kommuner 
Alla entreprenörer i kommunen  31 % 59 
Vissa entreprenörer i kommunen 31 % 60 
Inga entreprenörer i kommunen 6 % 12 
Vet ej 32 % 61 
Totalt 100 % 192 
Svarade ej 6,3 % 13 

 
Tabellen visar att endast tre av tio kommuner låter observatör kontrollera alla sina 
kontrakterade entreprenörer genom att åka med under en skolskjutstur för att på så 
sätt försöka avgöra om att avtalen efterlevs. Ytterligare tre av tio kontrollerar 
endast vissa entreprenörer. Lika stor andel vet ej hur många av kommunens 
entreprenörer som kontrolleras på detta sätt. I sex procent av kommunerna uppger 
man att ingen entreprenör kontrolleras av medresande observatör. I det 
sammanhanget bör påpekas att svarsalternativet noll (ingen entreprenör 
kontrolleras) hade fallit bort i frågeformuläret. 
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De skolskjutsansvariga fick även ange hur många entreprenörer som utförde 
skolskjutsuppdrag i kommunen under läsåret 99/00. I tabell 5b redovisas 
fördelningen för antalet kontrakterade entreprenörer i kommunerna. Där redovisas 
också en uppräkning av fördelningen till riksnivå, utan hänsyn tagen till andra 
faktorer, samt en skattning av totala antalet kontrakt med skolskjutsentreprenörer i 
Sverige.  
 
Tabell 5b Fördelning över antalet kontrakt med entreprenörer läsåret 99/00 i de 
kommuner som besvarat enkäten samt skattning för Sverige. 

Antal 
entreprenörer 
läsåret 99/00 

Andel 
kommuner 

Antal 
kommuner 

Skattat antal 
skolskjuts-

entreprenörer 

Skattat antal 
kontrakt med 
entr. i Sverige 

1 12 % 25 25 36 
2 19 % 39 78 114 

3–5 36 % 72 216–360 315–525 
6–10 25 % 50 300–500 438–730 
> 10 6 % 12 120–240 175–350 

Vet ej 1 % 3 – – 
Totalt 100 % 201 739–1203 1079–1756 

Svarade ej  4 – – 
 

Av tabellen framgår att knappt en tredjedel av kommunerna har en eller två 
kontrakterade entreprenörer, drygt en tredjedel har 3–5 kontrakterade entrepre-
nörer och den resterande tredjedelen har fler än 5 entreprenörer. Det skattade 
antalet kontrakt i Sverige mellan kommuner och skolskjutsentreprenörer låg 
mellan 1 000 och 2 000. Hur många entreprenörer som har kontrakt med fler än en 
kommun framgår inte av svaren på frågan. Fyra kommuner avstod från att besvara 
frågan (bortfall=2,0 %).  

 
Fråga 20 
Det kan finnas samband mellan fordonens skick och de krav som ställs på dem. 
De allra flesta angav att entreprenörernas fordon var i mycket eller ganska bra 
skick, oavsett om det gällde stor buss, liten buss, personbil eller annat fordon. Ett 
tiotal angav att de inte visste i vilket skick fordonen var, färre än fem tyckte att 
fordonen var i ganska dåligt skick men ingen tyckte att de var i mycket dåligt 
skick. Det var mellan 28 och 45 personer som inte besvarade de olika delfrågorna, 
bortsett från den sista delfrågan som avsåg skicket på annat fordon. Ytterst få  
(28 kommuner) besvarade den delfrågan. 

 
Fråga 15 och 16 
Som tidigare nämnts visade en granskning av kontrakten i Östergötland att det 
finns stora skillnader mellan vilka krav som ställs i olika kommuner. Det är 
intressant att följa upp vilka krav som ställdes utöver gällande lagstiftning. Hur 
stora var skillnaderna mellan kommunerna på nationell nivå? Vi frågade vilka 
trafiksäkerhetskrav med avseende på trafiksäkerhet kommunerna ställde utöver de 
krav som finns i lagar och förordningar. För att underlätta exemplifierades sju 
olika trafiksäkerhetskrav (utöver lagkrav) avseende fordonet och fyra avseende 
föraren. Dessutom skulle anges vilka övriga krav (utöver lagkrav) kommunen 
ställde. 
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De fordonskrav som gavs som exempel i frågan var följande: alkolås, 
vinterdäck utan dubb, vinterdäck med dubb, bromskontroll oftare än 1 gång per 
år, övre gräns för fordonets ålder, bälte på samtliga platser, högst ett barn per 
sittplats samt bilkuddar, bältesstolar. Dessutom fanns ett öppet svarsalternativ där 
övriga extra krav skulle anges. I figur 11 visas hur många extra krav kommunerna 
ställde under läsåret 99/00. I beräkningarna har krav på vinterdäck med eller utan 
dubb räknats som ett extra krav. 
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Figur 11 Fördelning över hur många extra trafiksäkerhetskrav på fordonen 
kommunerna ställer utöver vad som krävs enligt gällande lagar och 
bestämmelser. 
 
Figuren visar att 13 procent av kommunerna inte ställde några extra krav på 
fordonen. Få kommuner (ca 7 %) ställde fem extra krav eller fler. 

Det fanns en svag indikation på att kommuner med färre än 10 000 invånare i 
sin största tätort ställde färre extra krav än de med större tätorter.  

I figur 12 redovisas för varje extra krav som framkommit hur stor andel av 
kommunerna som angett att de ställde detta krav. I figuren anges även hur stor 
andel av kommunerna som angett ett eller två andra krav än de som givits som 
exempel. Värdena är beräknade som andelar av alla de kommuner som markerat 
minst ett av svarsalternativen på frågan. Detta innebär att procentandelarna 
summerar till mer än 100. 
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Figur 12 Andel kommuner som ställer olika typer av extra trafiksäkerhetskrav på 
fordonen i kontrakten. 



 

VTI notat 13-2001 23 

Av figuren framgår att ett barn per sittplats och övre gräns för fordonens ålder var 
de två vanligaste extra trafiksäkerhetskrav som ställdes. Ungefär 55 procent av 
kommunerna hade angett dessa extra krav. Tätare bromskontroller och bälte på 
samtliga platser krävde knappt 30 procent av kommunerna. Ungefär 25 procent av 
kommunerna krävde vinterdäck med eller utan dubb. Drygt 40 procent av 
kommunerna angav att de ställde extra krav på bälteskuddar eller bältesstolar. 
Enligt skolskjutsförordningen ska barnen i skolskjuts använda särskild 
skyddsanordning till och med det år barnen fyller fem. Huruvida svaren avser 
skyddsanordning till äldre barn än så, går inte att avgöra. Av kommentarer som 
hade lämnats framkom att vissa kommuner räknat lagkravet som extra krav. När 
detta framkommit har svaren ändrats. Detsamma gäller krav på bälte på alla 
platser i personbil samt en sittplats per barn i personbil, som båda är lagkrav.  

Utöver de krav som hade givits som exempel hade något färre än tio procent av 
kommunerna angivit ytterligare ett eller två trafiksäkerhetskrav på fordonen. De 
vanligaste bland dessa var kommunikationsutrustning och säkerhetsutrustning. 
Som tidigare nämnts var det 13 procent av kommunerna som inte utnyttjade 
möjligheten att ställa extra krav på fordonen. Det var elva kommuner som inte 
svarade på någon av delfrågorna (bortfall=5,4 %). 

I kommunförbundets mall ges även förslag på krav på förare som ska köra 
skolskjuts, se bilaga 1. De förarkrav som gavs som exempel i fråga 16 var 
följande: åldersgräns, pedagogisk utbildning, utbildning i hjärt-/lungräddning 
samt svensktalande. Dessutom fanns ett öppet svarsalternativ där övriga ställda 
förarkrav skulle anges. 

I figur 13 visas hur många extra krav kommunerna ställde på föraren under 
läsåret 99/00. Eftersom varje kommun haft möjlighet att ange fler än ett 
svarsalternativ summerar andelen kommuner till mer än 100 procent. 
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Figur 13 Fördelning över hur många extra krav på förarna kommunerna ställer, 
utöver vad som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser. 

 
Av figuren kan utläsas att närmare 30 procent av kommunerna inte ställde några 
extra krav på de förare som körde skolskjuts under läsåret 1999/2000. Ungefär 
lika stora andelar ställde ett respektive två extra krav på sina förare. Det var 
ovanligt att kommunerna ställde fler än två extra krav. 

Av figur 14 framgår hur stor andel (av de kommuner som helt eller delvis 
besvarat frågan) som ställt de exemplifierade förarkraven i kontrakten för läsåret 
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1999/2000. I figuren anges även hur stor andel av kommunerna som angett ett, två 
eller tre andra krav än de som givits som exempel. 
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Figur 14 Andel kommuner som ställer olika typer av extra trafiksäkerhetskrav på 
föraren i kontrakten. 

 
Av figuren framgår att åldersgräns och svensktalande var det vanligaste extra krav 
som ställdes för förare av skolskjuts. Kraven ställdes av ungefär hälften av 
kommunerna. Att dessa två alternativ tagits med beror på att de ingår i den mall 
som Kommunförbundet tagit fram. Det fanns kommuner som invände mot att 
detta skulle vara motiverade trafiksäkerhetskrav. En skolskjutsansvarig hade 
påpekat att det fanns två språk i kommunen. 

Knappt 20 procent krävde att förarna skulle ha genomgått utbildning för hjärt-
/lungräddning. Endast fem procent av kommunerna krävde att förarna genomgått 
pedagogisk utbildning. Som tidigare nämnts var det närmare 30 procent av 
kommunerna som inte ställde några extra krav på förarna. 

Det var nio kommuner som helt hade avstått från att besvara frågan 
(bortfall=4,4 %) 

 
Fråga 9 
De kommunansvariga fick besvara frågan: ”Hur tillgodoser kommunen barnens 
behov av särskild skyddsutrustning?” Av figur 15 framgår hur stor andel av 
kommunerna som hade angett respektive svarsalternativ. Vissa kommuner hade 
angett flera svarsalternativ. Värdena är beräknade som andelar av alla kommuner 
som besvarat frågan. 
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Figur 15 Andel kommuner som angett de olika svarsalternativen på fråga 9. 
 
Av frågan framgick olyckligtvis inte att det var skyddsutrustning för barn i bil 
som avsågs. Kommentarerna till svaren på frågan visar att de kommunansvariga 
betraktat såväl bälteskuddar som cykelhjälmar och reflexer som särskild 
skyddsutrusning. De svar som lämnades visar att barnens behov av särskild 
skyddsutrustning främst tillgodoses genom krav vid upphandling (68 %). Det var 
dock 20 procent av kommunerna som angav att de inte alls tillgodosåg detta 
behov och 9 procent som inte visste om/hur det hanterades. Färre än tio procent av 
de ansvariga angav att kommunen tillhandahöll skyddsutrustning för barnen. Det 
var elva kommuner som avstod från att besvara frågan (bortfall=5,4 %). 

När ett barn vuxit ur bilbarnstolen bör det använda bälteskudde eller bältesstol 
ännu en tid. Denna rekommendation gäller såväl barn i förskoleklass som 
lågstadiebarn. Enligt skolskjutsförordningen ska särskild skyddsanordning 
användas av barn som åker skolskjuts till och med det år varunder barnet fyller 5. 
Enligt de rekommendationer som ges av Vägverket, VTI, NTF och Folksam bör 
barn använda särskild skyddsanordning (t.ex. bälteskudde eller bältesstol) till dess 
de är ca 10–12 år. Detta innebär att det i många kommuner borde finnas ett behov 
av bälteskudde eller bältesstol för vissa barn. 
 
Fråga 17 
Styrelsen för skolväsendet har det yttersta ansvaret för att barnen som åker 
skolskjuts kommer till skolan på ett säkert sätt. Av denna anledning var vi 
intresserade av att ta reda på i vilken utsträckning kommunen har möjlighet att 
påverka brister i trafiksäkerheten. Vi bad den skolskjutsansvarige att beakta fem 
olika aspekter. Dessa redovisas var för sig i figur 16.  
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Figur 16 Den skolskjutsansvariges uppfattning om kommunens möjlighet att 
påverka olika faktorer vid skolskjutsning. 
 
Av figuren kan läsas att majoriteten anser att kommunen kan påverka såväl 
turlistor som hållplatser, vändplatser och hastighetsbegränsningen, men när det 
gäller vägens underhåll svarar 48 skolskjutsansvariga att de inte har möjlighet att 
påverka. 
 
4.6 Trafiksäkerhetsansvar 
Vid diskussionerna i fokusgrupper mellan kommunrepresentanterna var 
ansvarsfrågan ett centralt begrepp, se Anund, Sörensen och Wretling, 2000. 
Kommunrepresentanterna kände ett ansvar för färdvägen men också ett ansvar att 
avgöra vilka som har rätt till skolskjuts. Det gavs ingen enhetlig bild av vem 
gruppen ansåg hade ansvar för barnen under de olika moment som ingår i resan.  

För att man ska uppleva ett trafiksäkerhetsansvar som rimligt är det viktigt att 
man har en möjlighet att påverka att brister i trafiksäkerheten åtgärdas. 

 
Fråga 14 
I samtliga de tre enkäter som har skickats ut (kommuner, föräldrar/barn samt 
förare) ställdes en fråga som handlar om trafiksäkerhetsansvaret i samband med 
skolskjutsning. Frågan gick ut på att man skulle fylla i vem man tror har 
trafiksäkerhetsansvaret (enligt lagen) i sex olika moment under en resa med 
skolskjuts: i början av resan när barnet väntar vid påstigningsplatsen för att åka till 
skolan; när barnet stiger på skolskjutsen; när barnet kliver av vid skolan; när 
barnet väntar vid skolan på skolskjutsen; när barnet kliver på för att resa hem; när 
barnet kliver av vid avstigningsplatsen efter hemresan. Svaren avseende ansvaret 
vid de sex olika momenten presenteras i figurerna 17–22. Flera ansvariga kunde 
anges för varje moment. Om så skett har vi valt att redovisa svaren i en separat 
grupp kallad "flera ansvariga". 

I figur 17 redovisas den skolskjutsansvariges svar på vem som har ansvar för 
barnen när de väntar vid påstigningsplatsen.  
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Figur 17 Väntan vid påstigningsplats. (N=194). 

 
Av figuren framgår att det vanligaste (55 %) var att den skolskjutsansvariga på 
kommunen trodde att det är föräldrarna som har ansvaret för barnet när barnet 
väntar vid påstigningsplatsen. 

Av de skolskjutsansvariga var det ca 80 procent som trodde att föräldrarna 
ensamma eller tillsammans med en eller flera andra hade ansvaret. Var tredje 
skolskjutsansvarig trodde att kommunen har ett ansvar och då oftast tillsammans 
med någon annan, främst föräldrarna.  

I figur 18 redovisas vilka grupper man trodde har ansvaret för det moment när 
barnen stiger på skolskjutsen vid hemmet. 

 
Figur 18 Påstigningen vid hemmet (N= 194). 
 
Det vanligaste (50 %) var att den skolskjutsansvarige angav flera ansvariga. 

Sammantaget var det drygt 60 procent, eller knappt 130 kommuner, där den 
skolskjutsansvariga svarade att föraren, ensam eller tillsammans med någon 
annan, har ansvaret för barnet vid påstigningen.  Bland de kommuner där man valt 
att ange en ansvarig var det vanligaste svaret att föraren har ansvaret. 

I figur 19 visas fördelningen av de svarande kommunerna avseende ansvaret 
för avstigning vid skolan.  
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Figur 19 Avstigning vid skolan (N=195). 
 
Figuren visar att det vanligaste var att den skolskjutsansvarige angav flera 
ansvariga för barnets säkerhet vid avstigningen vid skolan (53 %). De som endast 
angav en ansvarig svarade vanligtvis förarens (22 %).  

De vanligaste kombinationerna då den skolskjutsansvariga svarat flera 
alternativ var att det var föraren som var ansvarig i kombination med t.ex. skolan 
eller entreprenören eller båda dessa.  

I figur 20 redovisas fördelningen för svaren avseende momentet väntan vid 
skolan. 

 

Figur 20 Väntan vid skolan (N=193). 
 

Av figuren framgår att det vanligaste var att den skolskjutsansvarige trodde att 
skolan har hela ansvaret för barnen när de väntar vid skolan (47 %). Det var även 
här relativt vanligt (38 %) att den skolskjutsansvarige angav flera ansvariga. 

Bland dem som angett flera ansvariga trodde störst andel att skola och kommun 
delade ansvaret. Var tionde skolskjutsansvarig trodde att kommunen hade hela 
ansvaret. 

I figur 21 redovisas fördelningen för svaren avseende påstigningen vid skolan. 
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Figur 21 Påstigning vid skolan (N=192). 

 
Figuren visar att det vanligaste var att den skolskjutsansvariga markerade flera 
ansvariga (51 %). Cirka 19 procent av skolskjutsansvariga svarade att det är 
föraren ensam som har ansvar för barnen vid påstigningen vid skolan. 

Den vanligaste kombinationen av ansvariga var föraren, entreprenören och 
skolan.  

Figur 22 visar fördelningen för svaren avseende momentet avstigning vid 
hemmet. 

Figur 22 Avstigning vid hemmet (N=192). 
 

Av figuren framgår att det var vanligast (51 %) att den skolskjutsansvariga 
markerade flera ansvariga.  

Den vanligaste kombinationen i gruppen ”flera ansvariga” var att föraren och 
entreprenören delade ansvaret. Totalt sett var det cirka 60 procent av de 
skolskjutsansvariga på kommunerna som trodde att föraren ensam eller 
tillsammans med någon annan har ansvaret under avstigningsmomentet. Endast 20 
procent av kommunerna har svarat att föräldrarna har ansvaret för barnen vid 
avstigningen vid hemmet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är en stor variation i de svar som 
har lämnats, avseende vem eller vilka som är ansvarig för barnen under de olika 
momenten som ingår i en skolskjutsresa. Ofta svarade den skolskjutsansvarige att 
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det var flera som hade ansvar för barnet. Vad som är facit är i dagsläget svårt att 
entydigt avgöra. 

 
4.7 Skadade och dödade vid skolskjutsolyckor 
Den kanske allra viktigaste frågan när det gäller skolskjutsning är hur många 
trafikanter som skadas och dödas.  

 
Fråga 19 
I figur 23 presenteras de skolskjutansvarigas svar avseende antal skadade och 
döda barn respektive förare. Det var ett relativt stort bortfall på denna fråga. Drygt 
20 procent av de tillfrågade hade valt att inte ange något svarsalternativ över 
huvud taget. Vissa hade fyllt i några av de efterfrågade uppgifterna. Om den 
skolskjutsansvarige har fyllt i någon av de fyra uppgifter som efterfrågades så har 
vi valt att inte betrakta de återstående luckorna som bortfall, utan istället utgått 
från att den som fyllt i enkäten med detta avsett att inga skador respektive dödsfall 
förekommit i den aktuella gruppen. Detta innebär troligtvis att antalet dödade och 
skadade underskattas.  

 
Figur 23 Antal skolbarn och förare som skadats eller omkommit i samband med 
skolskjutsning under en femårsperiod, läsåren 95/96–99/00 (N=165). 
 
Av figuren framgår att tre barn har omkommit och 82 skadats under en 
femårsperiod i samband med skolskjutsning. Dessa siffror baseras på svaren från 
165 kommuner.  

Ett försök att skatta det totala antalet skadade och dödade för femårsperioden 
har gjorts. Vi har antagit att de 84 av landets 289 kommuner som inte har besvarat 
enkäten har haft samma skadefördelning som de svarande kommunerna. Ingen 
hänsyn har i det sammanhanget tagits till kommunstorlek eller region. Om vi antar 
att de 40 av totalt 205 svarande kommuner som helt avstått från att besvara denna 
fråga inte har haft några olyckor2 skulle en uppräkning till riksnivå innebära att 
det uppskattningsvis har skadats 115 barn och 4 förare och att 4 barn har 
omkommit. Om vi istället antar att de kommuner som inte svarat på just denna 
fråga har haft samma olycksbild som de svarande kommunerna, men att den som 
fyllt i enkäten inte haft tillgång till uppgifterna eller av annan anledning inte fyllt i 

                                                 
2 Dvs. samma antaganden som för det partiella ”bortfallet” på frågan. 
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uppgiften får vi en annan skattning. En sådan ansats skulle medföra att 144 barn 
och 5 förare skadats och att 5 barn omkommit. Vilken av dessa två skattningar 
som ligger närmast sanningen går inte att avgöra. Slutligen ska påpekas att även 
andra trafikanter kan ha skadats i skolskjutsolyckor. Hur många ytterligare dessa 
är framgår tyvärr inte av svaren. 

  
4.8  Rapportering av olyckor/incidenter 
För att kommunen ska kunna åtgärda de fel och brister som uppkommer i 
samband med skolskjutsverksamhet är en förutsättning att de känner till dem. 
Därför är det av betydelse att olyckor och incidenter rapporteras till kommunen. 
För att rapporteringen ska fungera krävs att entreprenörerna och förarna inte 
missuppfattar rapporteringen som en kontroll av att de sköter sitt åtagande, utan 
istället ser rapporteringen som en möjlighet att förbättra såväl arbetsvillkoren för 
förarna som trafiksäkerheten för barnen. 

Vi har med hjälp av en rad frågor försökt att beskriva i vilken utsträckning 
kommunerna har eller inte har ett fungerande system för rapportering av olyckor 
och incidenter. 

 
Fråga 18 
Den första frågan om rapportering löd ”Rapporteras olyckor/incidenter till 
kommunen”? Resultaten presenteras i figur 24. 

 
Figur 24 Rapporteringsgrad i kommunerna (N=196). 
 
I stort sett samtliga kommuner (87 %) svarade att olyckor och/eller incidenter 
rapporteras. Endast 5 procent av kommunerna uppgav att olyckor/incidenter inte 
rapporteras och 8 procent svarade att de ej vet. 

I tabell 6 redovisas hur många rapporter kommunerna tog del av under läsåret 
99/00. 
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Tabell 6 Antal rapporteringar om olyckor och/eller incidenter som kommunerna 
fick ta emot (N=197). 
Antal rapporter kommunen tog del av 
läsåret 99/00? 

Andel 
kommuner 

Antal 
kommuner 

Ingen rapport 44 % 87 
1–2 rapporter 25 % 50 
3–4 rapporter 11 % 22 
5–6 rapporter 4 % 8 
7–8 rapporter 1 % 2 
Fler än 8 rapporter 3 % 5 
Vet ej 12 % 23 
Totalt 100 % 197 

 
Trots att de flesta kommuner angav att olyckor/incidenter rapporteras till 
kommunen visar tabellen att närmare hälften av kommunerna (44 %) inte hade 
erhållit någon rapport under läsåret 99/00. Var fjärde kommun fick en eller två 
rapporter, 15 procent fick 3–6 rapporter och 4 procent fick ännu fler. Det var 12 
procent som inte visste hur många rapporter de fått. Bortfallet på frågan var ca 
3,9 %. Svaren antyder att i genomsnitt erhålls 1–2 rapporter per kommun och år. 

Om rapporteringen på sikt ska medföra säkrare skolskjutsresor så är en 
förutsättning att rapporterna följs upp och att nödvändiga åtgärder vidtas. I tabell 
7 redovisas hur vanligt förekommande det är att kommunerna utvärderar 
rapporterna. Den skolskjutsansvariga i kommunen fick besvara frågan ”Gör 
kommunen någon utvärdering av rapporterna?”. Av de 191 skolskjutsansvariga 
som svarade på frågan var det 74 som svarade att de inte hade fått någon rapport. 
Ytterligare en svarande föll bort då de svarat både ja och nej på frågan. 
 
Tabell 7 Förekomst av utvärdering av rapporter av kommunerna (N=116). 
Utvärdering av rapporter Andel Antal kommuner 
Ja 65 % 75 
Nej 18 % 21 
Vet ej 18 % 20 
Totalt 100 % 116 

 
Tabellen visar att av de kommuner som tog del av någon rapport var det 65 
procent som utvärderade rapporterna. Resterande kommuner, 36 procent, gjorde 
ingen utvärdering eller visste inte om det gjordes någon utvärdering.  

Ett sätt att förenkla rapporteringen till kommunen kan vara att använda sig av 
en enkel blankett. I tabell 8 presenteras huruvida kommunerna har någon blankett 
tänkt att användas vid rapporteringen.  
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Tabell 8 Förekomst av blankett för ifyllande av rapporter av olyckor/tillbud 
(N=196). 
Finns det en blankett för ändamålet? Andel Antal kommuner 
Ja 18 % 35 
Nej 70 % 138 
Vet ej 11 % 22 
Totalt 100 % 196 
 
Av tabellen framgår att knappt var femte kommun säger sig ha en blankett för 
detta ändamål. Det framkom inget tydligt samband mellan kommunstorlek och 
förekomst av blankett för rapportering. 

Om rapporteringen inte sker på en blankett, hur kommer då kunskapen om 
inträffade olyckor/incidenter kommunen till kännedom? I figur 25 presenteras på 
vilket sätt kommunerna fick del av rapporter om det som inträffat vid det senaste 
tillfället.  

 

 
Figur 25 På vilket sätt kommunerna erhöll den senaste rapporten (N=176). 
 
I figuren kan ses att det var vanligast att den senaste rapporten erhölls via telefon 
(37 %). Det näst vanligaste sätten var muntligen (26 %) eller en kombination av 
flera rapporteringssätt (26 %). 

Nästan samtliga kommuner (87 % enligt figur 24) hade svarat att de erhöll 
rapporter om inträffade olyckor eller incidenter. Ändå har närmare en fjärdedel av 
dessa kommuner, på frågan om vad det var som rapporterades vid det senaste 
tillfället, angett att de inte fått någon rapport. De 29 kommuner som inte 
besvarade frågan hade antingen inte erhållit någon rapport under läsåret 99/00 
eller visste inte om så var fallet. 

I nästan samtliga kommuner skedde rapporteringen muntligt. Det var 36 
kommuner som uppgav sig ha en blankett för rapportering, men det var klart färre 
som använde denna vid det senaste tillfället. Vad vi erfarit finns det inga generella 
krav på aktörer att rapportera olyckor/incidenter. 

Det är av intresse att ta del av vem som rapporterar till kommunerna. I tabell 9 
presenteras vem som rapporterade en olycka eller incident till kommunen, vid det 
senaste tillfället.  
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Tabell 9  En beskrivning av vem som, vid det senaste tillfället, rapporterade 
olycka/incident till kommunen (N=142). 
Rapportör Andel  Antal kommuner 
Entreprenören 24 % 34 
Skolan 11 % 15 
Föraren 12 % 17 
Förälder 11 % 16 
Polisen 0 % 1 
Annan 1 % 2 
Flera rapportörer 40 % 57 
Totalt 100 % 142 

 
Tabellen visar att entreprenören ensam stod för en fjärdedel av de rapporter som 
senast inkommit. Rapporter från endera skola, förare eller förälder var också 
relativt vanliga (11–12 % vardera). Bland de kommuner som svarade att rapporten 
kom från flera källor (40 %) var de vanligaste källorna entreprenören i 
kombination med antingen skolan, föraren eller föräldern.  

Vilken typ av olyckor/incidenter får kommunen vanligtvis rapport om? I tabell 
10 redovisas vad som rapporterades vid det senaste tillfället.  
 
Tabell 10  Fördelning av orsaken till erhållna rapporter (N=141).  
Vad rapporterades Andel Antal kommuner 
Olycka utan personskada 19 % 27 
Bråkigt på bussen 16 % 23 
Annat 13 % 18 
Försening 6 % 8 
Olycka med personskada 9 % 13 
Skadegörelse 3 % 3 
Flera orsaker 35 % 49 
Totalt 100 % 141 
 
Olycka utan personskada var den enskilt vanligaste typen av rapport, därefter 
följde bråkigt på bussen. Vad som angetts i svarsalternativet ”annat” redovisas i 
bilaga 6. När det gäller de som angett flera orsaker (35 %), var den vanligaste 
kombinationen av orsaker bråkigt på bussen och skadegörelse, den näst vanligaste 
bråkigt på bussen i kombination med försening. 
 
 
4.9  Information och utbildning 
Fråga 21 och 22 
En förutsättning för att utbildning i trafiksäkerhet ska ordnas och genomföras är 
att någon känner ansvar för detta. Enligt skolskjutsförordningen 2 § är det 
styrelsen för skolväsendet som är ansvarig för att eleverna undervisas om vad de 
skall iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. I figur 26 
presenteras vem eller vilka kommunernas skolskjutsansvariga tror har ansvaret för 
att informera eller utbilda barnen i trafiksäkerhet i samband med skolskjutsningen. 
Figuren visar fördelningen mellan de man angett som ensamt ansvariga samt en 
grupp där alla som angett flera ansvariga placerats. 
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Figur 26 Vem de skolskjutsansvariga tror har ansvaret att utbilda/informera 
barnen i trafiksäkerhet i samband med skolskjutsningen (N=202). 
 
Av figuren framgår att bland de skolskjutsansvariga som endast angett en ansvarig 
var det vanligaste svaret (23 %) skolan. Det var cirka 9 procent av de skolskjuts-
ansvariga som svarade att de trodde att det var kommunen som hade hela 
ansvaret. 

Majoriteten av de skolskjutsansvariga (68 %) har dock angett flera ansvariga. 
Nära 90 procent svarade att de trodde att skolan ensam eller tillsammans med en 
eller flera andra aktörer har ansvar att utbilda barnen i trafiksäkerhet i samband 
med skolskjutsning. Drygt 30 procent av de skolskjutsansvariga trodde att 
kommunen ensam eller tillsammans med någon annan hade detta ansvar. Bland 
dem som angett flera ansvariga för att utbilda barnen var de två vanligaste 
kombinationen skolan och föräldrarna samt skolan och kommunen. 

I tabell 11 redovisas i vilken utsträckning kommunerna har genomfört någon 
utbildning eller information i trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. I 
tabellen går det även att se vem de har utbildat. Vi har valt att presentera ett 
sammanslaget resultat. Detta innebär att om någon skolskjutsansvarig svarat att 
det är kommunen och skolan som har ansvar så har såväl kommunen som skolan 
erhållit en notering. Av den anledningen summerar inte procentandelarna i 
kolumnen till 100 utan utgör andel svar av totala antalet kommuner som besvarat 
frågan.  
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Tabell 11 En beskrivning av om kommunerna har genomfört någon utbildning 
eller information i trafiksäkerhet i samband med skolskjutsningen (N=191). 
Till vem Andel kommuner Antal svar 
Ja, till barn 63 % 120 
Ja, till skolan 21 % 40 
Ja, till föräldrar 18 % 34 
Ja, till entreprenör 15 % 28 
Ja, till förare 11 % 21 
Nej 19 % 37 
Vet ej 9 % 18 
 
Av tabell 11 framgår att närmare 30 procent av kommunerna hade inte genomfört 
någon utbildning/information eller visste inte om det gjorts. Av de kommuner som 
genomfört utbildning/information var det vanligast (63 %) att den riktats till 
barnen. Omkring 10 procent av de skolskjutsansvariga svarade att kommunerna 
hade genomfört utbildning/information till föraren. Totalt sett var det 136 av 191 
kommuner som hade genomfört någon utbildning eller information i trafik-
säkerhet i samband med skolskjutsning (ca 71 %). 

I tabell 12 redovisas innehållet i den utbildning eller information som 
kommunerna genomfört. Även på denna fråga har vi valt att summera samtliga 
svar för vart och ett av alternativen. Detta innebär således att den andel som 
presenteras på varje rad står för andelen av det totala antalet kommuner som 
besvarade frågan. 

 
Tabell 12 Innehållet i den utbildning eller information som kommunen har 
genomfört (N=153). 
Innehåll i utbildning/information Andel  Antal svar 
Information om på-/avstigning 65 % 93 
Praktisk övning i trafiksäkerhet 58 % 82 
Information om turlistorna 56 % 79 
Praktisk utrymningsövning 37 % 53 
Skriftlig information om trafiksäkerhet 32 % 46 
Annan 11 % 16 
Ingen utbildning har genomförts  12 
Svarade ej  52 
 
Tabellen visar att den vanligaste typen av utbildning eller information med 
trafiksäkerhetsinriktning gällde information om på-/avstigning (65 %). Nästan lika 
vanligt var det med praktisk övning (58 %) eller att kommunen informerade om 
turlistorna (56 %). Vad som hade angetts under rubriken ”Annan” framgår av 
bilaga 7.  
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4.10 Övriga synpunkter 
En del kommunansvariga hade utnyttjat möjligheten att föreslå hur kommunen 
kan förbättra trafiksäkerheten vid skolskjutsningen. De förslag och idéer som 
fanns återges i bilaga 8, liksom de övriga kommentarer som lämnats. Förslag som 
framkom var bl.a. 
− Utbildning av förare, kommunens skolskjutsansvariga, elever, föräldrar, 

rektorer, entreprenörer, elevvärdar på bussar, skolhållplatsansvariga. 
− Undervisning i trafikvett, risker, ”kollektivtrafikkunskap”, trafiksäkerhet, 

utrymning, rutiner vid olyckor osv. 
− Entreprenörerna skall åläggas informationsskyldighet att på skolorna redogöra 

för hur ett så trafiksäkert beteende som möjligt skall vara under transport.  
− Ökat föräldraansvar för ”bus i bussen”. 
− Tydliggörande av ansvarsfördelningen vid hållplats (föräldrar/personal). 

Påpeka ansvar både för föräldrar och personal. 
− Utmärkning, översyn, dokumentation, förbättring av skolskjutshållplatser. 
− Utvärdera verksamheten, kontroll av att entreprenörerna uppfyller kraven. 

Arbeta med samordningsfrågor, viktigt med en fastställd skolskjuts-
organisation som anger kvalitet och ansvar, tydligare riktlinjer, tydligare 
anbudsförfarande, ytterligare betoning på säkerhetskriterier vid upphandling, 
inför kostnadsfri kollektivtrafik för att skapa bättre transportunderlag och 
kanske utbyggd linjetrafik. 

− Krav på broms- och däcksutrustning, bälte, en sittplats per barn, alkolås, 
åldersgräns för fordon, nyare fordon, bättre fordonsstandard. 

− Blankett för olycksrapportering. 
− Förbättrad dialog mellan alla inblandade. 
− Använd Jönköpingsmodellen.  
− Regler för transporter av rullstolsburna elever. Rullstolarna är av olika fabrikat 

och föräldrar har olika syn på hantering av rullstolar i fordon. 
− Kommunen bör ha personal tillgänglig på heltid för allmänhet, skolor och 

elever. 
− Kvaliteten är viktigast. 
− Se över den lokala trafikutformningen vid förskola, fritidshem och skola. 
− Utse bussvärdar bland eleverna som ges särskild utbildning och får särskilt 

ansvar för de turer de är värdar på, skolvakt vid skolhållplatsen.  
− Ha entreprenad + egna bussar, vilket ger insyn, kunskap, engagemang m.m. 
− Egen kontroll utförd av entreprenören (daglig checklista). 
− Föraren ska följa eleverna över trafikerad gata/väg och hjälpa till i trafikfarliga 

situationer. 
− Förbud att parkera på gata utanför skola. 
− Fler cykel-/gångvägar, reglerade övergångsställen. 
− Ställ krav på väghållarna. 
− Satsa på säkerhet för de yngre skolbarnen.  
− Formulär för vem som ska göra vad för att förbättra säkerheten. 
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Av de kommentarer som lämnats framkom bland annat följande: 
− Problem med att äldre elever inte vill ha på sig bälten. 
− Det är inte rimligt att den lokala nämnden skall bedöma trafiksäkerhetsfrågor. 

Väghållaren skall ansvara för att vägen ej är trafikfarlig. 
− Vårt största problem är halkbekämpning vintertid med Vägverket eller privata 

som ansvariga. 
− Vill slippa stående i linjelagda turer eller andra samt tre barn på två sittplatser. 
− Ordningen är bättre när eleverna reser med allmänna kommunikationer. 
− Jag har haft ansvar i tre år och inte fått någon information från kommunen. 

Vem har ansvar att informera mig? 
− Svårt att förbättra säkerheten med tanke på de ökade kostnader det medför. 

Kostnaden har ökat med 7 resp. 13 procent de två senaste åren trots att inga 
satsningar på säkerhet utöver de vanliga har gjorts. 

− Kommunen har egna bussar för skolskjuts. 
− På prov testas 2 bussar som är specialdesignade med hela baksidan utformad i 

form av en skolskjutsskylt. 
− Skolan hade vid läsårets start 5 egna chaufförer, varav en körde skolskjuts del 

av dagen med personbilsregistrerat fordon. Skolan hade tre egna bussar och ett 
mindre fordon. Allt gick vid årsskiftet över till kommunens tekniska nämnd. 

− Följer rek. i ”Upphandling av skolskjutsar”. Har tittat på Borlängemodellen 
men följer den inte fullt ut förrän utvärdering gjorts. Har vid något tillfälle haft 
hjälp av trafikpolisen vid kontroller av skolskjutsar. Allmänt trafiksäkerhets-
arbete kontinuerligt i skolorna. Våra entreprenörer jobbar med trafiksäkerhet 
kring själva skolskjutsen/av- och påstigning, ordning i bussen etc. 

− Kommun och länstrafik kommer att öka samordningen mellan samtliga 
samhällsbetalda transporter. 

− Eftersom vi är en liten kommun har vi bra kontroll på hur skolskjutsarna sköts. 
Föräldrarna är mycket uppmärksamma och meddelar kommunen om något 
inte är till belåtenhet. 
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5 Slutsatser och diskussion 
Rätt till skolskjuts 
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen. Den sjunde paragrafen säger att barn 
skall har rätt till kostnadsfri resa till skolan om sådan behövs med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos någon elev eller annan 
särskild omständighet. Skolskjuts är således en laglig rättighet. 

De allra flesta kommuner har antagit ett skolskjutsreglemente, men följer man 
direktiven i skollagen? Man kan fråga sig vad det är som i praktiken avgör om ett 
barn får skolskjuts eller inte. Totalt sett är det endast cirka 65 procent av 
kommunerna som beaktar avståndet till skolan, trafikfarlig väg och medicinska 
skäl. Ett fåtal kommuner angav att de beaktade andra omständigheter, såsom 
avstånd till hållplats, barnens ålder och mognad, sociala skäl eller delad vårdnad. 
Vi kan vidare konstatera att mer än 10 procent av kommunerna endast säger sig ta 
hänsyn till avståndet till skolan. Naturligtvis bör varje kommun beakta samtliga 
aspekter som nämns i skollagen. 

När det gäller att beakta trafikförhållandena leder tveksamheter i tolkningen av 
denna skrivning ofta till diskussioner mellan kommunen å ena sidan och 
föräldrarna å andra sidan. Ska beaktandet göras utifrån förutsättningen att barnet 
ska kunna gå ensamt till och från hållplatsen eller ska trafikförhållandena beaktas 
för ett barn som har sällskap av en vuxen? Är det med andra ord föräldrarnas 
ansvar att följa barnet till och från hållplatsen om trafikförhållandena kräver 
detta? För att kunna beakta trafikförhållandena bör denna och ytterligare några 
frågor klargöras. Den ansvarige måste få riktlinjer för vad som är en säker 
skolväg, vilka som ska avgöra detta och vilken kompetens de personer bör ha som 
bedömer detta. Frågorna bör utredas och tolkningarna klargöras. 

 
Upphandlad skolskjuts eller skolskjuts med linjetrafik? 
Bortfallet var stort på den fråga där vi begärde in uppgifter om antalet 
skolskjutselever i varje årskurs. Främsta anledningen till det stora partiella 
bortfallet på denna fråga verkar ha varit att den som besvarade enkäten hade 
svårigheter med att få fram dessa uppgifter, att döma av de kontakter vi hade med 
kommunerna. Redan här visar det sig alltså att den skolskjutsansvarige inte alltid 
har en samlad bild av skolskjutsningens omfattning. 

Enligt skattningar beräknade på basis av de uppgifter vi fick in från 
kommunerna åker ungefär 265 000 barn i förskoleklass och grundskola skolskjuts 
varje dag. Av dem är det uppskattningsvis 86 000 barn som har rätt att åka 
kostnadsfritt med ordinarie linjetrafik, medan ca 179 000 barn erbjuds resa med 
upphandlad skolskjuts. För kommunerna är det en stor skillnad mellan dessa 
alternativ när det gäller upphandling och planering.  

De större bussar som används är vanligen godkända för ett visst antal stående 
passagerare. I upphandlad skolskjuts kan kommunerna kräva att varje barn ska ha 
en egen sittplats. För de barn som åker med linjetrafik är det svårare att ställa 
motsvarande krav. Det innebär att barnen kan tvingas stå under resan, vilket inte 
är bra ur säkerhetssynpunkt. Man kan även föreställa sig den paradoxala 
situationen att bussen dels har bältade passagerare, dels stående passagerare. 
Risken är uppenbar att de stående passagerarna vid en olycka skadar såväl sig 
själva som de sittande, bältade passagerarna. 

De lagkrav som ställs på fordon som används vid upphandlad skolskjuts och i 
linjetrafik skiljer sig också åt. Det existerar inte något egentligt krav att använda 
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skolskjutsskyltar på fordon i ordinarie linjetrafik och därmed finns en risk att 
många barn åker till och från skolan i fordon som inte är skyltade som 
skolskjutsfordon.  
 
Skolskjutsresa med linjetrafik 
När barnen åker med linjetrafik gäller inte skolskjutsförordningen. Det är alltså 
många elever som dagligen förväntas klara sig mer eller mindre ensamma i våra 
trafikmiljöer. Det förekommer till och med att barn i förskoleklass åker skolskjuts 
med linjetrafik.  

Det är tillåtet att använda skolskjutsskyltar även på linjebussar när skolbarn är 
passagerare, men gränsdragningen när dessa ska användas kan vara svår. Om man 
skulle använda skolskjutsskyltar så fort ett enda skolbarn finns med på bussen kan 
skyltarna å ena sidan bli så vanliga att uppmärksamhetseffekten av dessa dämpas. 
Å andra sidan har väl varje barn som åker till och från skolan rätt att åka med en 
tydligt utmärkt skolskjuts? 

När skolskjutsen samordnas med linjetrafiken på detta sätt finns oftast även 
vuxna passagerare ombord. Möjligen kan detta ha en positiv effekt på ordningen i 
bussen. En annan fördel kan vara att linjer som annars har för litet passagerar-
underlag för att bära sig, med hjälp av skolskjutseleverna kan bibehållas.  

 
Krav i samband med upphandlad skolskjuts 
När kommunerna upphandlar skolskjuts har de samtidigt möjlighet att ställa krav 
på entreprenören, fordonen och förarna. Vi frågade kommunerna vilka krav som 
ställs på fordonen och på förarna, utöver lagkraven (avsnitt 5.2 i den här 
rapporten). När resultaten studeras bör man komma ihåg att ställda krav inte 
automatiskt medför att kraven uppfylls. Likaså bör man tänka på att även krav 
som inte ingår vid upphandlingen kan i vissa kommuner ändå vara uppfyllda. 

Uppseendeväckande är dock att var tionde kommun inte angett att de ställde ett 
enda krav, utöver lagkraven. Endast två kommuner ställde fler än fem krav. Två 
tredjedelar av kommunerna ställde som krav att barnen skulle ha varsin sittplats, 
alltså inte tvingas stå eller tränga ihop sig tre och tre på bussarnas dubbelsäten. 
Det är anmärkningsvärt att inte samtliga kommuner ställer det kravet. Vidare kan 
nämnas att endast tre av tio av kommuner krävde bälten på samtliga platser. Trots 
att det numera är krav på bälten i nya bussar kommer det ändå att ta många år 
innan alla äldre skolskjutsbussar är utbytta till nya med bälten om inte 
kommunerna ställer detta krav vid upphandlingen. 

Till och med det år barnen fyller fem år ska de enligt skolskjutsförordningen 
använda särskild skyddsanordning tillsammans med eller i stället för bälte vid färd 
i bil. Lagkravet omfattar således endast barn i förskoleklass under deras första 
hösttermin. Enligt rekommendationer från Vägverket, VTI, NTF och Folksam bör 
dock barnen fortsätta använda bälteskudde eller bältesstol så länge som möjligt, 
helst till 10–12-årsåldern. Bara hälften av kommunerna ställde extra krav på 
särskild skyddsanordning, utöver lagkraven. 

Med tanke på de vägar som skolskjutsfordonen trafikerar kan det vara 
angeläget att vintertid använda vinterdäck, men mindre än en fjärdedel av 
kommunerna krävde sådana. Även för personbil kan det vara aktuellt med krav på 
vinterdäck, eftersom det i stora delar av landet förekommer vinterföre även 
utanför den tid på året då lagen föreskriver vinterdäck på personbilar.  



 

VTI notat 13-2001 41 

När de gäller krav på förarna ställde hälften av kommunerna ålderskrav. Detta 
strider emot de regler som styr upphandling i kommunerna. Däremot är det tillåtet 
att ställa krav på att förare genomgår hälsokontroller efter viss uppnådd ålder, 
t.ex. 65 år. 

Att barnen och förarna kan kommunicera med varandra är givetvis viktigt för 
säkerheten. Det var dock bara ungefär hälften av kommunerna som ställde krav på 
att föraren skulle vara svensktalande. I sammanhanget finns även anledning att 
påminna om vikten av att föraren behärskar det språk som dominerar bland 
eleverna, oavsett om det är svenska eller något annat språk. 

Kommunerna kan öka både säkerheten och tryggheten i sin skolskjutsning 
genom att noga överväga vilka krav man kan och bör ställa på sina entreprenörer 
samt på deras förare och fordon. När det gäller upphandlad skolskjuts finns det 
stora möjligheter, men man kan också överväga vilka krav det går att ställa när 
elever erbjuds fri resa med ordinarie linjetrafik. 

 
Kontroll och kvalitetssäkring viktig 
För att de krav som ställs i samband med upphandlingen ska ha någon verkan 
krävs aktiv uppföljning. Om inte kommunerna genomför någon regelbunden 
kontroll av efterlevnaden blir lätt de trafiksäkerhetskrav som ställs i avtalen 
verkningslösa. Ytterst få kommuner överlåter helt uppföljningen åt entreprenören. 
I tre av fyra fall utförde någon på kommunen kontroll av att ställda krav 
efterlevdes. Ungefär hälften av kommunerna utförde kontroller minst en gång om 
året medan var fjärde kommun gjorde kontroller i samband med upphandlingen, 
vilket i realiteten oftast innebär vart tredje år.  

Ett sätt att göra kontroller kan vara att låta en observatör åka med under 
skolskjutsturerna. Det är uppseendeväckande att i nästan var tredje kommun visste 
inte den skolskjutsansvariga ifall entreprenörerna kontrollerades av någon sådan 
observatör eller inte. En förklaring kan möjligen vara att den person som fyllde i 
enkäten inte alltid var identisk med den person som hade upphandlingsansvaret. 

I dag ligger ofta ansvaret för skolskjutsverksamheten knutet till nämnden med 
ansvar för barn och ungdom. Ansvaret för väg- och gatuområdet brukar däremot 
ligga hos en teknisk nämnd. Med anledning av de resultat som framkommit i 
denna undersökning föreslås en utredning av om ansvaret för skolskjutsverk-
samheten bör ligga samlat hos den nämnd som närmast ansvarar för 
trafiksäkerheten i kommunen. Syftet med en sådan förändring skulle vara att 
underlätta planering, upphandling, kvalitetssäkring och kontroll. 

Det är stora investeringar som görs i skolskjutsningsverksamheten. Därför är 
det oerhört viktigt att verksamheten kvalitetssäkras. Det räcker inte att ställa 
genomtänkta krav vid upphandlingen. Man måste också noga följa upp hur dessa 
krav uppfylls och hur skolskjutsningen fungerar i verkligheten.  
 
Lång väntan kan vara farlig 
Det är angeläget att frågor som berör placering och design av såväl egentliga 
hållplatser som på- och avstigningsplatser får en central roll. Här vilar ett mycket 
tungt ansvar på kommunerna och deras planering av skolskjutsverksamheten, 
eftersom de har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten vid på- och 
avstigningsplatserna. I sammanhanget är det även viktigt att tänka på hur 
turlistorna upprättas så att man i största möjliga utsträckning undviker att eleverna 
behöver vänta på skolskjutsen.  
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Vid diskussionerna om hur skolskjuts ska bedrivas för att barnen i möjligaste 
mån ska kunna garanteras en säker och trygg resa till och från skolan måste dessa 
frågor beaktas. 

 
Bältets vara eller icke vara 
Enligt lagen ska man alltid använda bälte i personbil, alltså även i fordon med 
plats för åtta passagerare (s.k. minibussar). I vanlig buss ska man använda bälte 
om det finns sådant på den plats där man sitter. 

En fråga som livligt diskuterades i fokusgrupperna, av såväl föräldrar som 
kommuner och förare, var nyttan med bälten i skolbussar. De fördelar som 
nämndes var att bältena skyddade vid olycka, att det var pedagogiskt rätt att kräva 
att barnen alltid var bältade vid färd men även att barn som åkte buss och var 
bältade satt mer stilla, i stället för att springa omkring. De som var negativa till 
bälten ansåg att bälten skulle försvåra utrymningen vid exempelvis brand 

Om barnen kan fås att sitta stilla i fordonen kan det bidra till ökad säkerhet. Det 
handlar också om att behålla den goda vanan att alltid sitta bältad vid färd i ett 
fordon. I händelse av brand i samband med en olycka har från experthåll 
framhållits risken med att obältade barn skadas så allvarligt att de inte har samma 
möjligheter att snabbt ta sig ur fordonet.  

Även här har kommunerna stora möjligheter att förbättra säkerheten genom att 
ställa krav på att de bussar som används vid skolskjuts ska vara utrustade med 
bälten. Att eftermontera bälten i de äldsta bussarna är dock inte alltid att 
rekommendera, beroende på konstruktionen.  

Det är också viktigt att det finns en sittplats för varje barn, annars kan sittande, 
bältade barn skadas av stående passagerare vid en eventuell olycka eller häftig 
inbromsning. 

  
Ansvarsfördelning 
Resultaten i de inledande studierna ledde till hypotesen att ansvarsfrågan var 
oklar. Såväl skolskjutsansvariga som föräldrar och förare har därför fått ta 
ställning till vem de tror har ansvar vid de olika momenten av skolskjutsningen.  

Sammanlagt var det sex olika moment under skolskjutsresan för vilka vi bad de 
svarande att ta ställning till vem de tror har ansvaret. Momenten var ”Väntan vid 
påstigning”, ”Påstigning” samt ”Avstigning” och avsåg dels resan till skolan, dels 
resan från skolan. För varje moment angav majoriteten av de skolskjutsansvariga 
samma svarsalternativ, när det gällde vem man tror har huvudansvar för barnen i 
de olika delmomenten. Det fanns dock fortfarande många som hade avvikande 
åsikt eller angav flera ansvariga. Det är således inte självklart för de 
skolskjutsansvariga i kommunerna vem som har ansvaret för barnen under de 
olika momenten. Därmed kan vi konstatera att ansvarsfrågan inte är helt tydlig för 
de inblandade.  



 

VTI notat 13-2001 43 

Det är intressant att jämföra detta resultat med vad som sägs i 
skolskjutsförordningen 2§ angående ansvarsfördelningen: 

 
”Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar 

ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. I varje kommun skall 
styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för 
skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.  

Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar 
för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg 
och de platser där på- eller avstigning bör ske.  

Styrelsen svarar för att eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att 
undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Vad som i denna paragraf sägs 
om styrelsen för skolväsendet skall också tillämpas för skolas styrelse, som inte 
står under dess förvaltning, eller i fråga om förskola, den eller de kommunala 
nämnder som ansvarar för förskoleverksamheten.” 

 
Skollagen och skolskjutsförordningen är i skrivande stund under översyn. Det är 
önskvärt att man i det arbetet finner formuleringar som tydligare anger hur den 
eller de som har det faktiska ansvaret ska göra bedömningarna. Det finns barn 
som kliver på och av skolskjutsen vid livligt trafikerade vägar, vägar med hög 
tillåten hastighet eller på andra sätt otillfredsställande säkerhet. Hur ska de 
föräldrar göra som inte har möjlighet att både hämta och lämna sina barn? Vi har 
inte funnit något i lagtexterna som tydligt reglerar ansvaret under sådana 
förhållanden. 
 
Ansvar för utbildning 
Enligt skolskjutsförordningen är det styrelsen för skolväsendet som svarar för att 
”eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband 
med skolskjutsning”. Motsvarande gäller även för de nämnder som ansvarar för 
förskoleverksamheten. 

Inom olika kommuner fungerar samarbetet mellan nämnderna på olika sätt. Det 
varierar hur fast knuten skolans verksamhet är till övrig kommunal verksamhet. 
Vad som ingår i de olika nämndernas ansvarsområden skiljer sig också åt från 
kommun till kommun.  

Den övervägande delen av kommunerna har uppfattningen att det är skolan 
som har ansvar för trafiksäkerhetsundervisning om skolskjutsning (86 procent har 
svarat skolan eller skolan i kombination med någon annan aktör). Cirka 30 pro-
cent av de skolskjutsansvariga angav att kommunerna inte själva hade genomfört 
någon utbildning/information över huvud taget. Av de som hade genomfört 
utbildning/information hade merparten (60 %) riktat den till barnen. 

Inte bara barnen utan även förarna behöver utbildning. Cirka 10 procent av 
kommunerna hade anordnat utbildning/information för skolskjutsförare. Man kan 
fråga sig om kommunerna därmed verkligen har uppfyllt kraven i skolskjuts-
förordningen. 

 
Utbildning av barnen 
Drygt 60 procent av kommunerna uppger att de informerar eller utbildar barn i 
trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. Kommunerna har alla skäl att ta 
initiativ till utbildning av barnen. I USA är utbildning av barnen högt prioriterad 
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och är kanske en av anledningarna till deras låga olycksantal. Barnen utbildas där 
i hur man uppträder trafiksäkert, inte bara i skolskjutsen utan också under väntan, 
vid på- och avstigning samt längs vägen till och från hållplatsen. Dessutom 
försöker man aktivt påverka medtrafikanterna för att även den vägen bidra till 
ökad säkerhet. 

Något som är viktigt att komma ihåg är att involvera alla aktörer i utbildningen. 
Det är t.ex. önskvärt att utbildningen av barnen sker i samarbete med den eller de 
förare som skjutsar barnen. Såväl förare som lärare och föräldrar bör känna till 
vad barnen fått lära sig. Detta kan medföra att vissa riskfyllda situationer undviks.  
 
Utbildning av förarna 
Om förarna får gå en utbildning inriktad på säkerhet och pedagogik skulle de ha 
ökade möjligheter att utbilda barnen och på så sätt förbättra säkerheten och 
tryggheten vid skolskjutsning. Även detta är krav som kan ställas av kommunerna 
i samband med upphandlingen. 

 
Rapportering och uppföljning av incidenter och olyckor 
Vägverket har regeringsuppdraget att införa ett nytt informationssystem – 
STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) – om skador och olyckor 
inom hela vägtransportsystemet (Vägverkets Pressmeddelande 37, 2000-08-10). 
Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer detta system att tas i bruk. Där bör 
det vid registreringen av inträffade olyckor noteras om ett skolskjutsfordon varit 
inblandat och om den som skadats eller dödats suttit i ett skolskjutsfordon. 

Enligt statistik från slutet av 90-talet skadades eller dödades 644 barn under en 
sexårsperiod i bussrelaterade olyckor. Vissa av dessa skador kan ha uppstått i 
anslutning till skolskjuts. Med ledning av de uppgifter som lämnats av de 
skolskjutsansvariga kan vi anta att för en femårsperiod har cirka 120–150 barn 
skadats eller dödats i samband med skolskjuts. Det framgår inte hur stor andel av 
dessa skador som skett vid olyckor med buss respektive personbil. Om 
Vägverkets statistik över antalet skadade i bussrelaterade olyckor under en 
sexårsperiod räknas om till en femårsperiod har ungefär 537 barn skadats eller 
dödats. Är skattningarna rimliga kan man anta att andelen skadade och dödade 
skolskjutselever i bussrelaterade olyckor är relativt liten i förhållande till andelen 
barn som skadas i övriga bussrelaterade olyckor, dvs. olyckor som inträffat under 
barnens fritid. 

Nära nog hälften av de svarande kommunerna angav att de inte fått en enda 
rapport om någon olycka eller incident under hela läsåret 99/00. Det är svårt att 
tro att så många kommuner varit helt förskonade från olyckor, tillbud och 
incidenter. En enkel blankett skulle kunna underlätta både rapportering och 
uppföljning samt möjligen även minska bortfallet i rapporteringen. Mindre än 20 
procent av kommunerna har en blankett för detta ändamål. Rutiner för 
rapportering, uppföljning och åtgärder bör tas fram, eftersom det är av stor 
betydelse att man i kommunerna aktivt arbetar med att följa upp de incidenter, 
tillbud och olyckor som inträffar. 

För att skapa en säker skolskjuts är det viktigt att arbeta förebyggande. Då 
måste man kunna fånga upp de incidenter som inträffar och rapportera till någon 
som har befogenhet att åtgärda problemen. Det är viktigt att det inte finns ”glapp” 
mellan den som tar emot rapporten, den som fattar beslut om åtgärder och den 
som åtgärdar problemen. För att få ett fungerande system är det angeläget att 
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premiera den entreprenör eller förare som rapporterar missförhållanden, tillbud 
eller olyckor, oavsett vad som inträffat. Däremot bör det kunna vara förenat med 
vite att underlåta att rapportera ett tillbud eller en olycka.  

 
Särskild förordning för skolskjuts i framtiden? 
Barn som åker med kollektiva transportmedel bör garanteras säkra transporter, 
oavsett om det rör sig om skolskjuts eller andra resor. Därför kan man ifrågasätta 
skolskjutsförordningens berättigande och överväga om bestämmelserna i stället 
bör göras enhetliga och därmed kunna ingå i den allmänna trafiklagstiftningen. 
Ifall skolskjutsförordningen ska finnas kvar bör den omfatta alla barn som erbjuds 
fri resa till skolan, oavsett om resan utförs med upphandlade fordon eller med 
ordinarie linjetrafik.  



 

46 VTI notat 13-2001 

6  Referenser  
Anund, A, Sörensen, G och Wretling, P: Trafiksäkerhetskrav vid upphandling 

av skolskjutsar. PM 99-02-26. Statens väg- och transportforskningsinstitut. 
Linköping. 1999. 

Anund, A, Sörensen, G och Wretling, P: Trafiksäkerhet vid skolskjutsning. 
Diskussion i fokusgrupper. VTI meddelande 903. Statens väg- och transport-
forskningsinstitut. Linköping. 2000. 

Anund, A, Sörensen, G, Wretling, P och Yahya, M-R: Trafiksäkerhet vid 
skolskjutsning. En enkät till förare. VTI Notat 74-2001. Statens väg- och 
transportforskningsinstitut. Linköping. 2001. 

Baltes, MR: Illegal Passing of Stopped School Buses in Florida. Final report. 
University of South Florida, Centre for Urban Transportation Research, 1996. 

Baltes, MR: To belt or not to belt: Should Florida Mandate Installation of 
Safety Restraints in Large School Buses? Transportation Research Record, 
no 1485, Transportation Research Board, 1995. 

http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc 
Rusk, J, Börjesson, M och Hilborn, I: Skolskjutshandboken. Svenska kommun-

förbundet, ISBN: 91–7099–312–2, 1994. 
Sandberg, A: Nollvisionen. Trafikansvarsutredningen, Internet 

www.trafikansvar.nu, 1999-10-08. 
School Bus Saftey: Safe Passage for America’s Children. HS-808 755, 

National Highway Traffic Saftey Administration, 1998. 
STRADA – (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition). Vägverkets press-

meddelande nr 37 2000-08-10, Internet www.vv.se. 
Sörensen, G, Anund, A, Wretling, P: Trafiksäkerhet vid skolskjutsning. 

Litteraturstudie och fältobservationer. VTI meddelande 885. Statens väg- 
och transportforskningsinstitut. Linköping. 2000. 

Sörensen, G, Wretling, P, Anund, A, Yahya, M-R och Törnström EM: Trafik-
säkerhet vid skolskjutsning – enkät till ett urval av barn och föräldrar. 
VTI notat 14-2001. Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 
2001. 

VITS – Vägverkets Informationssystem för TrafikSäkerhet 
Öberg, G, Nordström, O, Wallman, C-G, Wiklund, M och Wretling, P: Tunga 

fordons däckanvändning. Effekter vid is/snöväglag. VTI meddelande 884. 
Statens väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 2000. 

 
 

http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc
http://www.trafikansvar.nu/


Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

VTI notat 13-2001 

Kommunförbundets riktlinjer vid upphandling av skolskjuts 
Kommunförbundet har tagit fram en mall tänkt att användas som underlag 
för upphandlingsdokument. Den finns att hämta på deras hemsida 
(http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc). I mallen ges 
följande förslag på krav som bör ställas på fordon som används vid 
skolskjutsning: 
 
 De fordon som används ska vara godkända av Svensk Bilprovning eller 
annan ackrediterad fordonsbesiktning samt klara trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter om skolskjuts TSVFS 1985:43. Fordonen ska så långt det är 
möjligt innehålla material som inte är allergiframkallande. Rökning är ej 
tillåten i fordonen.  
 Under avtalsperioden får inte fordon vara äldre än som anges i tabellen 
nedan. Fordon som är äldre än ålder för utökad besiktning ska besiktigas 2 
gånger per år hos Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad fordons-
besiktning. Om transportuppdraget omfattar fler än 3 fordon av samma 
kategori får inte genomsnittliga åldern överstiga genomsnittsålder angiven i 
tabellen nedan. 
Ford.typ Storlek Högsta ålder Genomsn. ålder Utökad bes. 
Buss  > 30 pass  18 år 10 år 15 år 
Buss  20–30 pass  12 år 8 år 10 år 
Buss  18–19 pass  11 år 7 år 8 år 
Buss  9–17 pass  10 år 6 år – 
Taxi   5–7 pass 10 år 6 år – 
Taxi  ≤ 5 pass 8 år 6 år – 

 
Mallen föreslår följande skrivning avseende krav på förare som ska köra 

skolskjuts: 
 
Förare ska vara väl utbildad för ändamålet och inneha förarlegitimation 

samt ej vara äldre än gällande pensionsålder. Förare ska vara svensktalande 
och ha god lokalkännedom samt vara väl förtrogen med och ta hänsyn till de 
problem som allergiker och resenärer med andra speciella behov har. 
Personalen ska vara uniformerad eller klädd så att det är lätt att identifiera 
vem som är förare. 

Förare ska föregå med gott exempel i trafiken och hjälpa till att informera 
om ordningsregler och trafiksäkerhet vid skolskjuts.  

Entreprenören är ansvarig för att förarna är informerade och förbinder sig 
att iaktta de regler för skolskjutsning som kommunen fastställt.  

http://www.svekom.se/publikat/dokument/skjutsar.doc
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Avseende transporternas utförande, rapportering och uppföljning sägs: 
 
Transporterna ska utföras med tillförlitlighet och tidspassning. De ska 
utföras på ett trafiksäkert sätt, vilket innebär att föraren ska tillse att elever 
kan stiga i och ur fordonet utan trafiksäkerhetsrisker.  
 
Entreprenören ska själv svara för kontroll av att verksamheten sköts enligt 
avtalet och rapportera brister och avvikelser från den avtalade kvaliteten. 
Det innebär t ex ansvar för att meddela olämpliga hållplatsplaceringar, 
dåligt underhåll eller annat som kan försämra trafiksäkerheten.  
 
Störningsrapport 
Entreprenören ska minst två gånger per termin lämna redovisning över vilka 
störningar och förseningar som inträffat och vilka åtgärder som har vidtagits 
för att förhindra att störningarna upprepas. 
 
Förbättringsförslag 
Entreprenören ska minst två gånger per termin lämna in förslag på åtgärder 
för att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten samt redogörelse för 
vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra tidigare förslag till 
förbättringar. 
 
Kommunen ska senast x månader före trafikstart lämna uppgifter om den 
tidtabell som ska tillämpas för skolskjutsningen. 
 
Om upptäckta störningar och brister inte rapporteras och ingen förbättring 
sker efter skriftlig erinran kan detta vara grund för hävning av avtalet. Om 
inte utlovade åtgärder genomförs för att undvika att störningar upprepas ska 
detta vara grund för straffavgift (se § 13). 
Entreprenören är skyldig medge att av kommunen utsedd person gör 
inspektion av säkerhet och utrustning i samband med transportuppdraget. 
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Skolskjutsning och trafiksäkerhet 
 
1. Vilket ansvar för skolskjutsningen i kommunen har du? (Ev. flera kryss) 
 

  Upphandlingsansvar 
  Planeringsansvar 
  Samordningsansvar 

 
Annat, vad? _________________________________________________ 

 

2. Hur många invånare bor det i den största tätorten i kommunen?  
 

 högst 10 000 invånare 
 10 001 – 25 000 invånare 
 25 001 – 50 000 invånare 
 50 001 – 75 000 invånare 
 75 001 – 100 000 invånare 
 minst 100 001 invånare 

 

3. Hur många barn hade rätt till kostnadsfri skolskjuts i kommunen under läsåret 
99/00 och hur många av dessa behövde göra ett eller flera byten under resan till 
eller från skolan? 

 Antal barn som Antal barn  Antal barn som Antal barn 

 åker med upphandlad som gör åker med ordinarie som gör 

 skolskjuts byte linjetrafik byte 

 

Förskoleklass: __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 1:  __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 2:  __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 3: __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 4:  __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 5: __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 6:  __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 7:  __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 8: __________  __________  __________ _________ 

 

Årskurs 9:  __________  __________  __________ _________ 
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4. Hur många barn gick i grundskolan i kommunen läsåret 99/00?  
 
Förskoleklass: __________      Årskurs 1:  __________   Årskurs 2: __________ 
 
Årskurs 3:       __________  Årskurs 4:  __________   Årskurs 5:  __________ 
 
Årskurs 6:       __________  Årskurs 7:  __________   Årskurs 8:  __________ 
 
Årskurs 9:       __________ 
 
5. De flesta kommuner i Sverige har antagit ett eget skolskjutsreglemente som 

används för att avgöra om en elev har rätt till skolskjuts. Vilket eller vilka av 
följande kriterier gällde i kommunen under läsåret 99/00?  

 
 Har inget reglemente 
 Avstånd till skola       
 Trafikfarlig väg    
 Medicinska skäl 
 Annat_______________________________ 
 Inget 
 Vet ej 

 
6. Vilket är det kortaste avståndet till skolan som kommunen haft som gräns för rätt 
till skolskjuts under läsåret 99/00?  (Ev. flera kryss) 
 

 Kommunen har inte satt någon avståndsgräns  
 
                                  0     0,5   1     1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5  km  
Förskoleklass:                                          
Annan avståndsgräns ____________ 
 
Årskurs 1-3:                                            
Annan avståndsgräns____________ 
 
Årskurs 4-6:                                            
Annan avståndsgräns____________ 
 
Årskurs 7-9:                                            
Annan avståndsgräns____________ 
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7.  För de barn som har rätt till skolskjuts finns ofta kriterier definierade som avgör 
hur nära hemmet kommunen är skyldig att förlägga skolskjutsturen. Vilka kriterier 
gällde i din kommun under läsåret 99/00? (Ev. flera kryss) 
 

 Kommunen har inte satt någon sådan avståndsgräns  
 
                                  0     0,5   1     1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5  km 
Förskoleklass:                                          
Annan avståndsgräns_____________ 
 
Årskurs 1-3:                                            
Annan avståndsgräns_____________ 
 
Årskurs 4-6:                                            
Annan avståndsgräns_____________ 
 
Årskurs 7-9:                                            
Annan avståndsgräns _____________ 

 
8a. Vem/vilka är det som gör bedömningen av om en väg är trafikfarlig för 
skolelever? (Ev. flera kryss) 
 

 Kommunen har inte trafikfarlig väg som ett kriterium 
 

 Föräldraförening    Skolstyrelsen    Trafiknämnd    Lärare   
 

 Polisen   Kommunens skolskjutsansvarige    Entreprenör    Förare 
 

 
8b. Vilka faktorer har betydelse vid bedömningen av trafikfarlig väg? (Ev. flera kryss) 
 

 Trafikmängden    Hastigheten    Barnens ålder    Vägutformningen 
 

 Annat _____________________________________________ 
 
9. Hur tillgodoser kommunen barnens behov av särskild skyddsutrustning? (Ev. flera 
kryss) 
 

 Inte alls 
 Genom krav vid upphandling 
 Genom att kommunen själva tillhandahåller skyddsutrustning 
 Vet ej 
 Annat, vad? _________________________________________________ 
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10. Hur många entreprenörer utförde skolskjutsuppdrag i kommunen under läsåret 
99/00?    
 

 1     2     3-5     6-10    Fler än 10    Vet ej 

 
11. Kommunen har möjlighet att kontrollera att varje entreprenör uppfyller 
avtalsvillkoren genom att någon följer med som observatör på en eller flera 
skolskjutsturer. Hur många av de entreprenörer som kommunen hade avtal med 
under läsåret 99/00 kontrollerades på detta sätt? 
 

 1    2    3-5    6-10    Fler än 10    Vet ej 
 
 
12a. Hur ofta kontrolleras att entreprenörerna uppfyller de krav som ställts på dem i 
kontrakten? 
 

 Ingen kontroll    Vet ej     Inför varje ny upphandling    Inför varje läsår    
 

 Inför varje terminsstart    En gång i månaden    Oftare än en gång per månad    
 

 Annat ____________________________________________________________ 
 
12b. Vad är det som kontrolleras vid uppföljningen? (Ev. flera kryss) 
 

 Ingen kontroll görs 
 

 Utformningen av hållplatserna    Utformningen av vändplatserna   Förarkraven 
 

 Fordonskraven    Besiktningsprotokollen    Vet ej    
 

 Annat ________________________________________________ 
 
12c. Vem/vilka är det som genomför kontrollen? (Ev. flera kryss) 
 

 Ingen kontroll görs 
 

 Kommunens skolskjutsansvarige    Fordonstekniker    Trafikingenjör    Skolan    
 

 Polis    Lärare    Vet ej 
  
 
13. Hur långa kontrakt skrev kommunen senast med entreprenörerna? (Ev. flera 
kryss) 
 

 1-åriga     2-åriga     3-åriga     4-åriga     5-åriga    
  Annat __________________ 
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14. Vem tror du har trafiksäkerhetsansvaret (enligt lagen) i samband med 
skolskjutsningen vid följande sex situationer? (Ev. flera kryss per rad) 
 
Till skolan  Förälder   Förare        Taxi-/        Skola   Kommun   Annan    Vet   
                                Bussföretag                                          ej    
Väntan vid påstigningspl.                                                                            
Påstigningen                                                                                            
Avstigningen                                                                             
 
Från skolan  Förälder   Förare        Taxi-/       Skola   Kommun   Annan    Vet   
                                                                          Bussföretag                                                               ej      
Väntan vid skolan                                                                           
Påstigning                                                                             
Avstigning                                                                             
 
 
15. Vilka trafiksäkerhetskrav avseende fordonet (utöver lagkrav) finns med i 
kommunens kontrakt med de entreprenörer som utför skolskjutsuppdrag under 
99/00? 
 
Alkolås:    Ja    Nej    Vet ej 
Vinterdäck med dubb vintertid:    Ja    Nej    Vet ej 
Vinterdäck utan dubb vintertid:    Ja    Nej    Vet ej 
Bromskontroll oftare än en gång per år:   Ja    Nej    Vet ej 
Övre gräns för fordonens ålder:    Ja    Nej    Vet ej 
Bälte på samtliga platser:    Ja    Nej    Vet ej 
Högst ett barn per sittplats:   Ja    Nej    Vet ej 
Bilkuddar, bältesstolar:    Ja    Nej    Vet ej 
 
Annat,vad?________________________________________________________________ 
 
 
16. Vilka trafiksäkerhetskrav avseende föraren (utöver lagkrav) fanns med i 
kommunens kontrakt med de entreprenörer som utförde skolskjutsuppdrag under 
läsåret 99/00? 
 
Åldersgräns:      Ja    Nej    Vet ej 
Genomgått pedagogisk utbildning:    Ja    Nej    Vet ej 
Genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning :   Ja    Nej    Vet ej 
Svensktalande:      Ja    Nej    Vet ej 
 
Annat, vad? _______________________________________________________________ 
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17. Kan kommunen påverka följande? 
    
Upprättandet av turlista/or:   Ja      Nej      Vet ej  
Utformning av hållplatserna:    Ja      Nej      Vet ej  
Utformning av vändplatserna:    Ja      Nej      Vet ej  
Hastighetsbegränsning runt skolorna:  Ja      Nej      Vet ej  
Vägens underhåll:    Ja      Nej      Vet ej  
 
Annat, vad?________________________________________________________________ 
 
 
18a. Rapporteras olyckor/incidenter till kommunen?  
       

 Ja    Nej    Vet ej      
 
18b. Hur många rapporter fick kommunen ta del av under det senaste  
läsåret (99/00) ? 
 

 Ingen    1-2    3-4    5-6    7-8    Fler än 8   Vet ej 
 
18c. Gör kommunen någon utvärdering av rapporterna? 
 

 Fick ingen rapport    Ja    Nej    Vet ej  
 
18d. Har kommunen någon blankett som den som rapporterar kan fylla i? 
 

 Ja    Nej    Vet ej  
 
18e. På vilket sätt rapporterades det till kommunen vid det senaste tillfället? 
 

 Fick ingen rapport    Muntligt    Blankett    Telefon    Brev    e-post 
 
18f. Vem/vilka var det som rapporterade till kommunen vid det senaste tillfället?  (Ev. 
flera kryss) 
 

 Entreprenören    Föraren    Skolan    Förälder    Polisen    
 

 Annan _____________________________________ 
 
18g. Vad var det som rapporterades vid det senaste tillfället? (Ev. flera kryss) 
 

 Olycka med personskada    Olycka utan personskada    Försening    Bråkigt på 
bussen    

 Skadegörelse    Annat ______________________________________________ 
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19. Hur många skolbarn/förare har skadats eller dödats i samband med 
skolskjutsning under den senaste 5-årsperioden, läsåren 95/96-99/00?  
 
Antal skadade ____________ barn  ____________ förare 
 
Antal dödade  ____________ barn   ____________ förare  
 
 
20. I vilket skick tycker du att entreprenörernas skolskjutsfordon varit under läsåret 
99/00? 
 Mycket Ganska Ganska Mycket Vet        
 bra bra dåligt dåligt ej      
 skick skick skick skick 
Stor buss med minst 21 pass.platser                                                    
Liten buss  med 9-20 pass.platser                                                     
Personbil 5-8 pass.platser                                                     
Personbil, högst 4 pass.platser                                                     
Annat fordon _________________                                                    
 
 
21. Vem/vilka tror du har ansvaret att informera/utbilda barnen i trafiksäkerhet i 
samband med skolskjutsning? (Ev. flera kryss) 
 

 Kommunen    Entreprenören    Föraren    Skolan    Föräldrarna    Polisen 
 

 Annan _________________________________________  
      
 
22a. Har kommunen genomfört någon information/utbildning i trafiksäkerhet i 
samband med skolskjutsning? I så fall till vem/vilka? (Ev. flera kryss) 
 

 Ja, till entreprenören    Ja, till föraren    Ja, till skolan    Ja, till föräldrarna  
 

 Ja, till barnen    Ja, till annan ________________________________________ 
 

 Nej    Vet ej   
 
22b. Vad var det för typ av information/utbildning? (Ev. flera kryss) 
 

 Ingen utbildning har genomförts 
 Skriftlig information om trafiksäkerhet   
 Praktisk övning i trafiksäkerhetsuppträdande  
 Praktisk utrymningsövning 
 Information om turlistorna 
 Information om på-/avstigningsplatserna  
 Annan nämligen ______________________  
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23. Skriv gärna och berätta för oss hur kommunen kan förbättra trafiksäkerheten i 
samband med skolskjutsning? Använd gärna ett annat papper om denna ruta ej 
räcker till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Övriga synpunkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR HJÄLPEN! 
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Följebrev 

Skolskjutsning och trafiksäkerhet 
VTI har fått i uppdrag av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) att 
studera trafiksäkerhetsaspekter vid upphandling av samhällsbetalda resor, 
speciellt skolskjuts. Syfte med studien är dels att skolskjutsresorna ska bli så 
säkra som möjligt, dels att de samhällsekonomiska kostnaderna för 
skolskjuts ska minimeras. 
 
Undersökningens första del, som var en litteraturstudie, har avslutats och 
publicerats i VTI meddelande 885. I den andra delen har olika aktörer som 
kommer i kontakt med skolskjuts sinsemellan gruppvis diskuterat igenom 
sina erfarenheter och tankar. De synpunkter som kommit fram i 
diskussionerna har legat till grund för utformningen av flera frågeformulär. 
Ett frågeformulär har distribuerats till ett urval av föräldrar med barn som 
har rätt till skolskjuts. I höst kommer ett annat formulär att skickas till 
entreprenörer/förare samt eventuellt till skolrepresentanter. 
 
Med detta brev har vi bifogat ett frågeformulär riktat till skolskjutsansvariga 
i Sveriges alla kommuner. Frågorna ska besvaras utifrån vad som gällde 
under läsåret 99/00. Med hjälp av formuläret vill vi främst kartlägga: 
• Omfattningen av skolskjutsverksamheten i varje kommun 
• Kommunernas trafiksäkerhetskrav i samband med upphandling 
• De skolskjutsansvarigas olika roller i kommunerna  
 
Med skolskjuts avser vi sådana skjutsar som utförs av något bolag på 
uppdrag av skolan/kommunen och på skolans/kommunens bekostnad. Det 
kan röra sig om skjutsar som är avsedda enbart för skolbarn men i begreppet 
ingår även skjutsar med ordinarie linjetrafik som barnen får utnyttja 
kostnadsfritt för att ta sig till eller från skolan. 
 
Vår avsikt har varit att formulera frågorna så att samtliga frågor kan 
besvaras av alla. Du ska alltså inte behöva hoppa över någon fråga.  
 
Vi hoppas att du fyller i och skickar tillbaka formuläret den närmaste 
veckan. Din insats påverkar underlaget för politiska beslut som i sin tur 
kommer att påverka barnens säkerhet. Det är av största vikt att vi får in svar 
från alla kommuner. 
 
Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. 
 
Tack på förhand och trevlig sommar! 
 
 
Anna Anund Gunilla Sörensen Peter Wretling 
013-20 43 27 013-20 41 64 013-20 41 76 
anna.anund@vti.se gunilla.sorensen@vti.se peter.wretling@vti.se 

mailto:anna.anund@vti.se
mailto:gunilla.sorensen@vti.se
mailto:peter.wretling@vti.se


Bilaga 4 
Sid 1 (2) 

VTI notat 13-2001 

Def. av Nutsområden samt skattning av antal och andel skolskjuts-
barn 
 
Region Län 
1 Stockholm Stockholm 
2 Östra 
Mellansverige 

Uppsala, Örebro 
Södermanland 
Östergötland 
Västmanland 

3 Småland 
med öarna 

Jönköping, Kronoberg 
Kalmar, Gotland 

4 Sydsverige Blekinge 
Skåne 

5 Västsverige Halland 
Västra Götaland 

6 Norra 
Mellansverige 

Värmland, Dalarna 
Gävleborg 

7 Mellersta 
Norrland 

Västernorrland 
Jämtland 

8 Övre 
Norrland 

Väster- och Norrbotten

 
På nästa sida redovisas skattningarna av andelen skolskjutsbarn och antalet 
skolskjutsbarn i Sverige. I de övre tabellerna redovisas skattningar där storstä-
derna ej ingår. I de nedre tabellerna ingår skattningar för storstäderna. Deras 
skolskjutsandel har i det sammanhanget skattats som den genomsnittliga 
skolskjutsandelen i den region storstaden ligger i. 

Om storstäderna räknas in fördelar sig andelen skolskjutsbarn i Sverige enligt 
nedanstående tabell: 

 
Region Fördelning 

skolskjutsbarn 
i Sverige 

Stockholm  7 % 
Östra Mellansverige  15 % 
Småland med öarna  14 % 
Sydsverige  13 % 
Västsverige  28 % 
Norra Mellansverige  10 % 
Mellersta Norrland  6 % 
Övre Norrland  6 % 
Okända  – 
Totalt  100 % 
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De tre tabellerna ovan avser skattning exklusive storstäderna 
 

De tre tabellerna ovan avser skattningar inklusive storstäderna 

Upphandl Andel Upphandl Antal skolbarn Upphandl Antal som åker
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,023 0,050 0,045 0,021 0,038 1 14 281 45 651 42 368 36 849 139 149 1 331 2 290 1 896 785 5 302
2 0,143 0,146 0,145 0,130 0,141 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 2 715 9 406 8 651 7 024 27 796
3 0,314 0,262 0,262 0,272 0,270 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 3 170 9 261 8 537 8 278 29 246
4 0,181 0,173 0,173 0,208 0,183 4 12 165 43 018 40 919 37 204 133 306 4 2 207 7 435 7 078 7 725 24 446
5 0,226 0,234 0,227 0,188 0,219 5 17 051 73 751 55 440 50 350 196 592 5 3 855 17 267 12 570 9 444 43 137
6 0,169 0,184 0,157 0,175 0,172 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 1 754 6 515 5 237 5 305 18 811
7 0,192 0,201 0,172 0,169 0,182 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 710 3 184 2 538 2 296 8 728
8 0,112 0,114 0,090 0,080 0,097 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 697 2 528 1 884 1 527 6 635

Totalt 0,166 0,172 0,161 0,156 0,164 Totalt 92 864 335 752 300 142 271 955 1 000 713 Totalt 15 439 57 886 48 390 42 385 164 100

Linjetrafik: Linjetrafik: Linjetrafik:
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,003 0,037 0,045 0,069 0,045 1 14 281 45 651 42 368 36 849 139 149 1 46 1 708 1 905 2 548 6 208
2 0,015 0,027 0,036 0,146 0,061 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 276 1 741 2 169 7 915 12 101
3 0,025 0,021 0,028 0,225 0,081 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 252 756 901 6 834 8 742
4 0,004 0,009 0,008 0,097 0,033 4 12 165 43 018 40 919 37 204 133 306 4 47 386 317 3 614 4 364
5 0,042 0,056 0,067 0,203 0,095 5 17 051 73 751 55 440 50 350 196 592 5 710 4 111 3 716 10 204 18 742
6 0,031 0,044 0,046 0,162 0,076 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 323 1 562 1 547 4 927 8 360
7 0,056 0,094 0,131 0,356 0,177 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 208 1 490 1 930 4 847 8 475
8 0,070 0,100 0,110 0,288 0,153 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 439 2 212 2 296 5 485 10 433

Totalt 0,025 0,042 0,049 0,171 0,077 Totalt 92 864 335 752 300 142 271 955 1 000 713 Totalt 2 302 13 967 14 782 46 374 77 425

Båda Båda Båda
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,026 0,088 0,090 0,090 0,083 1 14 281 45 651 42 368 36 849 139 149 1 378 3 998 3 801 3 333 11 510
2 0,158 0,173 0,181 0,276 0,202 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 2 991 11 147 10 820 14 939 39 896
3 0,339 0,283 0,289 0,497 0,350 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 3 422 10 017 9 438 15 112 37 989
4 0,185 0,182 0,181 0,305 0,216 4 12 165 43 018 40 919 37 204 133 306 4 2 254 7 822 7 395 11 339 28 810
5 0,268 0,290 0,294 0,390 0,315 5 17 051 73 751 55 440 50 350 196 592 5 4 565 21 378 16 286 19 648 61 878
6 0,201 0,228 0,203 0,337 0,248 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 2 077 8 077 6 784 10 233 27 171
7 0,248 0,295 0,302 0,525 0,359 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 918 4 674 4 468 7 143 17 203
8 0,182 0,214 0,200 0,369 0,250 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 1 136 4 740 4 180 7 012 17 068

Totalt 0,191 0,214 0,210 0,326 0,241 Totalt 92 864 335 752 300 142 271 955 1 000 713 Totalt 17 741 71 853 63 172 88 760 241 525

Upphandl Andel Upphandl Antal skolbarn Upphandl Antal som åker
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,023 0,050 0,045 0,021 0,038 1 21 470 73 536 65 155 57 448 217 609 1 498 3 688 2 916 1 224 8 326
2 0,143 0,146 0,145 0,130 0,141 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 2 715 9 406 8 651 7 024 27 796
3 0,314 0,262 0,262 0,272 0,270 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 3 170 9 261 8 537 8 278 29 246
4 0,181 0,173 0,173 0,208 0,183 4 14 939 52 168 49 638 45 066 161 811 4 2 711 9 017 8 586 9 358 29 671
5 0,226 0,234 0,227 0,188 0,218 5 21 576 75 368 70 166 64 037 231 147 5 4 879 17 646 15 909 12 011 50 444
6 0,169 0,184 0,157 0,175 0,172 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 1 754 6 515 5 237 5 305 18 811
7 0,192 0,201 0,172 0,169 0,182 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 710 3 184 2 538 2 296 8 728
8 0,112 0,114 0,090 0,080 0,097 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 697 2 528 1 884 1 527 6 635

Totalt 0,160 0,164 0,157 0,150 0,157 Totalt 107 352 374 404 346 374 314 103 1 142 233 Totalt 17 132 61 244 54 257 47 024 179 657

Linjetrafik: Linjetrafik: Linjetrafik:
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,003 0,037 0,045 0,069 0,045 1 21 470 73 536 65 155 57 448 217 609 1 70 2 751 2 930 3 973 9 724
2 0,015 0,027 0,036 0,146 0,061 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 276 1 741 2 169 7 915 12 101
3 0,025 0,021 0,028 0,225 0,081 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 252 756 901 6 834 8 742
4 0,004 0,009 0,008 0,097 0,033 4 14 939 52 168 49 638 45 066 161 811 4 57 469 385 4 378 5 288
5 0,042 0,056 0,067 0,203 0,099 5 21 576 75 368 70 166 64 037 231 147 5 898 4 201 4 704 12 978 22 781
6 0,031 0,044 0,046 0,162 0,076 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 323 1 562 1 547 4 927 8 360
7 0,056 0,094 0,131 0,356 0,177 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 208 1 490 1 930 4 847 8 475
8 0,070 0,100 0,110 0,288 0,153 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 439 2 212 2 296 5 485 10 433

Totalt 0,024 0,041 0,049 0,163 0,075 Totalt 107 352 374 404 346 374 314 103 1 142 233 Totalt 2 524 15 183 16 862 51 337 85 905

Båda Båda Båda
NUTS F L M H Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum nuts F0 L123 M456 H789 Sum

1 0,026 0,088 0,090 0,090 0,083 1 21 470 73 536 65 155 57 448 217 609 1 568 6 440 5 846 5 196 18 050
2 0,158 0,173 0,181 0,276 0,202 2 18 989 64 569 59 722 54 178 197 458 2 2 991 11 147 10 820 14 939 39 896
3 0,339 0,283 0,289 0,497 0,350 3 10 090 35 364 32 635 30 398 108 487 3 3 422 10 017 9 438 15 112 37 989
4 0,185 0,182 0,181 0,305 0,216 4 14 939 52 168 49 638 45 066 161 811 4 2 768 9 486 8 970 13 736 34 960
5 0,268 0,290 0,294 0,390 0,317 5 21 576 75 368 70 166 64 037 231 147 5 5 777 21 847 20 612 24 990 73 226
6 0,201 0,228 0,203 0,337 0,248 6 10 351 35 385 33 408 30 348 109 492 6 2 077 8 077 6 784 10 233 27 171
7 0,248 0,295 0,302 0,525 0,359 7 3 696 15 850 14 790 13 610 47 946 7 918 4 674 4 468 7 143 17 203
8 0,182 0,214 0,200 0,369 0,250 8 6 241 22 164 20 860 19 018 68 283 8 1 136 4 740 4 180 7 012 17 068

Totalt 0,183 0,204 0,205 0,313 0,232 Totalt 107 352 374 404 346 374 314 103 1 142 233 Totalt 19 656 76 427 71 119 98 360 265 562
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Fråga 8a – övriga svar 
Svar från kommuner som angett andra instanser som avgör trafikfarlig väg än de 
föreslagna. 
Gatukontorets trafikkonsulter        
Skolskjutskommitté                   
Trafikråd                            
Trafikingenjör                       
Trafikansvarig                       
Rektor                               
Förvaltningschef                     
I samarbete med statsbyggnadskontoret 
Områdeschef                          
plus kommunens trafiksäkerhetssamordn. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsgrupp 
Delegerat till förvaltningschefen    
Rektor                               
Barn och UngdomsNämnden                                  
Samråd lärare, rektor och föräldrar  
Efter samråd med trafiknämnd         
Förvaltningschefen                   
Se enkät                             
Rektor                               
Skolnämnden                          
Kommunen har huvudansvar, övriga samråder 
Samråd med trafikansvarig i kommunen 
Trafikingenjör                       
Barn- och utbildningsnämnd           
I samråd med polis och trafiknämnd   
Tekniska kontorets personal          
+ rektor                             
Kultur- och utbildningsnämnd         
Trafikhuvudmannen som gör bedömningen 
Rektor                               
Rektor                               
Väghållare                           
Rektor  
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Fråga 18g – öppna svar:  
På frågan vad det var som rapporterades (avseende olyckor och incidenter) vid det 
senaste tillfället, angav kommunerna följande under svarsalternativet ”Annat”: 

 
Avlämning på fel plats och utan att någon mötte. 
Backning på skolplan. 
Brister på fordonet. 
Buss fastnade i vägren i samband med möte. 
Buss kunde inte stanna vid järnvägskorsning p.g.a. halka. 
Buss åkt utan att förälder hunnit av. 
Bussen gled av vägen ner i ett mindre dike. 
Chauffören följde ej barnen över vägen. 
Dåliga vägar. 
Häftig inbromsning. Elev slog sig, dock inte allvarligt. Inget läkarbesök. 
Incident med möjlig personskada. 
Ingår som en del i den årliga inspektionsrapporten. 
Klagomål på förare. 
Nära att olycka inträffade. 
Olämpligt avsläpp 
Oordning vid hållplats. 
Vet ej. 
Vet ej. 
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Fråga 22b – Öppna svar 
På frågan vad det var för typ av information eller utbildning kommunen har 
genomfört angavs, under svarsalternativet ”Annan, nämligen”, följande: 
 
Allmän trafiksäkerhet via polisen. 
Av polisen till alla elever. 
Brand. 
Brandövning. 
Brandövning vid utrymning av buss. 
Ej information om alla på-/avstigning. 
Film. 
Film om utrymning av skolbuss. 
Halv dag med trafiksäkerhet. 
Informationsdag för förare och elever. 
Information om särskoleelever. 
Informationsträff för entreprenörer.  
Lokala ordningsföreskrifter. 
Muntlig. 
Olika på varje rektorsområde. 
Skolskjutsregler. 
Sporadiskt vid föräldramöten. 
Till de skolskjutsansvariga. 
Trafikdag med lärare och föräldrar. 
Troligen. 
Undervisning av elever. 
Utbildning till förare.  
Utrymningsövning där förare medverkade. 
Video om utrymning. 
Visade filmen "Safety on board”. 
Vissa skolor.  
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Fråga 23 – Förslag på hur kommunen kan förbättra trafiksäkerheten 
samt övriga kommentarer 
 
- Utbildning av förare. 
- Tydliggörande av ansvarsfördelningen vid hållplats (föräldrar-personal). 
- Utmärkning av skolbusshållplatser. 
- Utbildning av kommunernas skolskjutsansvariga. 
- Ökad delaktighet från kommunens sida då upphandlingsprocessen av 

entreprenörer för skolskjuts sköts av annan part. 
- Inför höststarten skicka information om säkerhet till samtliga som åker 

skolskjuts samt deras föräldrar. 
- Låt entreprenören berätta hur man uppför sig i och kring skolskjutsen. 
- Utöka trafiksäkerhetsutbildningen för barnen. 
- Översyn av hållplatser. 
- Skolskjutskommitté med representanter för olika aktörer, inklusive föräldra-

representanter från varje skola Trafiksäkerhetsfrågor diskuteras, lösningar tas 
fram och verksamheten utvärderas. 

- Högre krav på broms- och däcksutrustning. 
- Krav på bälte i samtliga fordon. 
- Blankett för olycksrapportering. 
- Kontroll av att entreprenörerna uppfyller kraven. 
-  Information på skolorna av den skolskjutansvarige. 
- Förbättrad dialog med alla förare. 
- Dialog med berörda barn/föräldrar. 
- Påpeka ansvar både för föräldrar och personal. 
- Mer info. Till elever och lärare. 
- Använd Jönköpingsmodellen.  
- Regler för transporter av rullstolsburna elever. Rullstolarna är av olika fabrikat 

och föräldrar har olika syn på hantering av rullstolar i fordon. 
- Lektioner för eleverna ledda av entreprenörer. 
- Entreprenör/förare samt skolskjutsansvariga på föräldramöten. 
- Kommunen bör ha personal tillgänglig på heltid för allmänhet, skolor och 

elever. 
- Arbeta med samordningsfrågor.  
- Glöm inte att kvaliteten är viktigast. 
- Alkolås. 
- Dialog med Vägverket om den lokala trafikutformningen vid förskola, 

fritidshem och skola. 
- Lag på ett barn per sittplats. 
- En skolskjutsansvarig för hela kommunen. 
- Utse bussvärdar bland eleverna som ges särskild utbildning och får särskilt 

ansvar för de turer de är värdar på. 
- Skolvakt vid skolhållplatsen. 
- Årlig övning/instruktion/diskussion med förare, elevvärdar på bussar, skol-

hållplatsansvariga, lärare. 
- Obligatorisk ”kollektivtrafikkunskap” i någon årskurs. 
- Ha entreprenad + egna bussar, vilket ger insyn, kunskap, engagemang m.m. 
- Viktigt att involvera föräldrarna i arbetet. 
- Viktigt med en fastställd skolskjutsorganisation som anger kvalitet och ansvar. 
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- Samordning och utarbetande av tydligare riktlinjer. 
- Åldersgräns för fordon.  
- Bälten för alla sittplatser (efterfrågas av föräldrar). 
- Tydligare anbudsförfarande. 
- Anordna trafiksäkerhetsdag för rektorer och entreprenörer med hjälp av NTF, 

Vägverket och polisen. 
- Översyn och förbättring av hållplatser. 
- En sittplats per barn. 
- Nyare fordon. 
- Egen kontroll av entreprenören (daglig checklista). 
- Bättre undervisning av trafikvett i skolorna. 
- Ökat föräldraansvar för ”bus i bussen”. 
- Bättre standard på skolbussarna. 
- Inrätta speciella bussvakter vid påstigning. 
- Mer utbildning till eleverna om riskerna. 
- Föraren ska följa eleverna över trafikerad gata/väg och hjälpa  till i 

trafikfarliga situationer. 
- Förbud att parkera på gata utanför skola. 
- Ökade kontakter med föräldrar. 
- Fler cykel-/gångvägar. 
- Reglerade övergångsställen. 
- Ytterligare betoning på säkerhetskriterier vid upphandling. 
- Förbättra information om trafiksäkerhet, utrymning, rutiner vid olyckor osv. 
- Kravet på väghållarna, speciellt i kommunens ytterområden bör skärpas. 
- Antalet inspektionstillfällen som skolan gör bör ökas till två per termin. 
- Kontinuerlig dialog med Trafikhuvudmannen, Värmlandstrafik, kommun-

invånare, föräldraförening och övriga intressenter för att tillsammans verka för 
en så optimal kollektivtrafik som möjligt med hänsyn till ekonomiska 
förutsättningar. 

- Förbättrad trafiksäkerhet innebär ofta ökade kostnader. Maximal säkerhet 
kanske nås om barnen transporteras dörr till dörr. För att begränsa kostnaderna 
bör transporter och omtanke koncentreras mot de yngre skolbarnen. Gång- och 
cykelvägar behöver byggas ut. Vägar till/från hållplatser behöver ses över och 
åtgärdas liksom hållplatsernas placering och utformning. Inför kostnadsfri 
kollektivtrafik för att skapa bättre transportunderlag och kanske utbyggd 
linjetrafik. Entreprenörerna skall åläggas informationsskyldighet att på 
skolorna redogöra för hur ett så trafiksäkert beteende som möjligt skall vara 
under transport. Skolan har att informera elever allmänt om uppträdande i 
trafiken under väg till/från skola. Föräldrarna har självklart huvudansvaret att 
också lära sina barn trafikvett och -regler. 

- Vi har åkt runt med alla bussar och fotograferat hållplatserna och har formulär 
för vem som ska göra vad för att förbättra. 

- Arbetar med Vägverkets region med skolskjutsfolder för förare och 
entreprenörer. 
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Exempel på ytterligare kommentarer som lämnats: 
- Problem med att äldre elever inte vill ha på sig bälten. 
- Det är inte rimligt att den lokala nämnden skall bedöma trafiksäkerhetsfrågor. 

Väghållaren skall ansvara för att vägen ej är trafikfarlig. 
- Vårt största problem är halkbekämpning vintertid med Vägverket eller privata 

som ansvariga. 
- Vill slippa stående i linjelagda turer eller andra samt tre barn på två sittplatser. 
- Ordningen är bättre när eleverna reser med allmänna kommunikationer. 
- Jag har haft ansvar i tre år och inte fått någon information från kommunen. 

Vem har ansvar att informera mig? 
- Svårt att förbättra säkerheten med tanke på de ökade kostnader det medför. 

Kostnaden har ökat med 7 resp. 13 procent de två senaste åren trots att inga 
satsningar på säkerhet utöver de vanliga har gjorts. 

- Kommunen har egna bussar för skolskjuts. 
- På prov testas 2 bussar som är specialdesignade med hela baksidan utformad i 

form av en skolskjutsskylt. 
- Film: utrymning av skolbuss. 
- Egen sittplats för varje elev. 
- Fr.o.m. ht 2000 har alla skolor ”trafikdagar” med utrymningsövningar med 

handledning av Räddningstjänsten. 
- Skolan hade vid läsårets start 5 egna chaufförer, varav en körde skolskjuts del 

av dagen med personbilsregistrerat fordon. Skolan hade tre egna bussar och ett 
mindre fordon. Allt gick vid årsskiftet över till kommunens tekniska nämnd. 

- Följer rek. i ”Upphandling av skolskjutsar”. Har tittat på Borlängemodellen 
men följer den inte fullt ut förrän utvärdering gjorts. Har vid något tillfälle haft 
hjälp av trafikpolisen vid kontroller av skolskjutsar. Allmänt trafiksäkerhets-
arbete kontinuerligt i skolorna. Våra entreprenörer jobbar med trafiksäkerhet 
kring själva skolskjutsen/av- och påstigning, ordning i bussen etc. 

- Ständigt arbete med förbättring av vändplatser, hållplatser och dylikt. Nästa 
upphandling krävs bälte på alla platser.  

- Bussentreprenören har genomfört utbildning i trafiksäkerhetsuppträdande samt 
utrymningsövning. 

- Kommun och länstrafik kommer att öka samordningen mellan samtliga 
samhällsbetalda transporter. 

- Eftersom vi är en liten kommun har vi bra kontroll på hur skolskjutsarna sköts. 
Föräldrarna är mycket uppmärksamma och meddelar kommunen om något 
inte är till belåtenhet. 
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