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Inledning   
 
”Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv” behandlar främst tiden från skolskjutsningens 
införande i Sverige fram till 1990-talets början. Syftet är att belysa hur skolskjutsverksamheten 
uppkommit och utvecklats under 1900-talet.  
 
Källor för studien är främst utredningar, remissyttranden, propositioner, motioner till riksdagen 
och läroplaner. Andra källor är debatt- och tidningsartiklar samt böcker med skolhistoriskt 
innehåll. Viktiga källor är Svenska folkskolans historia del IV, V och VI, Skolan förr och nu samt 
Vår nya skola av Sixten Marklund. Även forskningsresultat kring skolskjutsningens påverkan på 
skolbarnens skolresultat har tagits upp. Informationsmaterial och några uppsatser där barnen 
berättar och ger synpunkter på skolskjutsresan ingår även bland källorna. 
 
Perioden 1990-2002 har behandlats i  skriften ”Barns resor med särskild inriktning på buss- och 
taxiresor till och från skolan”. 
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Sammanfattning  
 
När folkskolan infördes 1842 var tanken att i varje socken och stadsförsamling skulle finnas 
minst en skola med vederbörligen godkänd lärare. I socknen var oftast byn kring kyrkan huvudort 
och där byggdes också i allmänhet skolan. För de barn som bodde i de avlägset liggande byarna 
kunde skolvägen bli lång. Många barn kunde inte ta sig till skolan på grund av de långa 
avstånden. Därför stadgade regeringen från 1856 statsbidrag till byggande av ”mindre folkskolor” 
så att de barn som hade långt till kyrkbyn fick en rimligt lång skolväg. 
 
I början av 1900-talet fanns ett stort antal skolor i Sverige ofta med låg standard. På grund av 
inflyttning till städer och tätorter minskade elevunderlaget på landsbygden. I många små skolor 
fanns endast ett fåtal elever. Att under dessa förhållanden rusta upp skolor och lärarbostäder och 
erbjuda alla elever en god undervisning ansågs inte möjligt. Därför väcktes tidigt tanken att 
rationalisera  skolväsendet genom att lägga ner ett antal mindre bygdeskolor och skjutsa eleverna 
till en skola med ett större elevunderlag. Exempel från Förenta Staterna visade goda resultat.  
 
Ännu vid början av 1920-talet var landsbygdsskolan i vissa delar av landet anordnad som 
halvtidsläsande skola. Pådrivande faktorer för att införa heltidsläsning blev 1919 års 
undervisningsplan för folkskolan samt bildandet av den centrala myndigheten Skolöverstyrelsen, 
(1920) vilken bl.a. fick till uppgift att ansvara för skolans reformering enligt politiska beslut. 
Folkskoleinspektörerna ute i länen fick till uppgift att påskynda införandet av en obligatorisk 
heltidsläsande skola. 
 
År 1924 väcktes i andra kammaren en motion där det hemställdes att ”riksdagen måtte besluta 
utgående av statsbidrag till skolskjutsar”. År 1926 beviljade riksdagen statsbidrag till skolskjutsar 
med upp till 50 procent av de verkliga kostnaderna. Statsbidrag skulle utgå för barn, med lång 
eller svår skolväg samt om man kunde påvisa att skolskjutskostnaderna medförde besparingar för 
skolväsendet. 
 
Det stod klart att skolskjutsning i samband med nerläggning av skolor gav ekonomiska vinster för 
stat och kommun. Det blev färre skollokaler för kommunen att underhålla och färre lärarlöner för 
staten att utbetala. Det gav också ideologiska vinster, barnen fick högre kvalitet på undervisning 
och skolmiljö.  
 
År 1933 utfärdades nya statsbidragsregler för skolskjutsar. Statsbidrag skulle företrädesvis utgå, 
om de medförde besparingar i det allmännas utgifter för skolväsendet. Statsbidrag till skolskjuts 
kunde i undantagsfall även beviljas för elever med lång och besvärlig skolväg. Statsbidraget 
utgick i regel med 50 procent av kostnaden och i undantagsfall med 75 procent. 
 
Enligt kungörelsen SFS 1935 kunde statsbidraget ifrågakomma inte endast för att uppnå 
besparingar eller underlätta elevernas skolgång utan även då man för en jämförelsevis ringa 
kostnad kunde vinna skolförbättringar. Statsbidraget höjdes till 80 procent av de styrkta verkliga 
kostnaderna.  
 
Från år 1936 infördes en bestämmelse i folkskolestadgan (§ 10) om att myndigheterna hade rätt 
att föreskriva att folkskoleväsendet organiserades på ett sätt som förutsatte anordnande av 
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skolskjutsar eller inackordering. Man avsåg då inte bara att underlätta indragning av skolor utan 
också att ge skolskjuts för de barn som bodde långt från skolan. Resultatet blev att statsbidraget 
ökade starkt för varje år.  
 
År 1936 beslöt riksdagen att skolplikten skulle utsträckas från sex till sju år samt att den sjuåriga 
folkskolan skulle vara genomförd senast år 1943 i hela landet. Det förekom att sjunde klassen 
från de flerklassiga skolorna skjutsades till en större skola.  
 
Indragning av skolor var under lång tid ett brännbart ämne i riksdagsdebatterna. Svårigheterna 
vid anordnande av skolskjutsar diskuterades ingående vid 1942 års riksdag. Det var framför allt 
sjukdomsriskerna och de långa väntetiderna utan skydd för regn och kyla för barnen som 
påtalades. Även de mindre skolornas kulturella betydelse i glesbygderna framhävdes.  
 
SFS 1943:538 angav villkor för statsbidrag vid inackordering av skolpliktiga barn. För barn i 
första till tredje klass fastställdes en gräns av fyra kilometer till skolan för att vara 
statsbidragsberättigande. För barn i årskurs fyra och högre klasser fastställdes gränsen till sex 
kilometer. 
 
Från 1947 upptogs skolförbättringar som ett skäl för anordnande av skolskjutsning. (SFS 
1947:346) I särskilda bestämmelser diskuterades också villkor för upphandling med särskild 
entreprenör. Rekommendationen var att anlita allmänna kommunikationer. Det var emellertid 
tydligt, att kommunerna vid anbudsgivningen hade att göra med monopolbetonade tendenser från 
transportföretagens sida. Kostnaderna stegrades i snabb takt. De statliga anslagen för ändamålet 
ökade i en omfattning, som man inte hade räknat med.  
 
Under efterkrigstiden växte många nya förorter upp kring de större städerna. Detta ökade än mer 
behovet av nya skolor. På landsbygden byggdes centralskolor i samband med reformen om 
enhetsskolan. Det var främst skolor för årskurserna 7-9. Varje centralskola hade ett stort 
upptagningsområde (kommun eller skoldistrikt) medan ett flertal bygdeskolor för de lägre 
stadierna låg spridda inom kommunen. År 1950 fattades beslut om genomförandet av en nioårig 
enhetsskola. 
 
Allmänna statsbidragsutredningen (SOU 1956:8) ansåg att kostnaderna för statsbidraget till 
skolskjutsverksamheten borde prövas av en statlig myndighet innan det betalades ut. Var 
kostnaden oskälig skulle bidraget minskas till 80 procent av den skäliga kostnaden. 
 
I SFS 1958:380 slopades besparingskravet som huvudregel vid skolskjutsning och avståndsregel 
infördes som grund för statsbidrag.  
 
I 1958 års skatteutjämningskommitté framlades förslag till bidragsgivning i skatteutjämnande 
syfte. Bidraget skulle kompensera bortfall av skatteunderlag och att ge skattelindring åt vissa 
kommuner. 
 
1962 års riksdagsbeslut om införandet av grundskolan innebar ett accepterande av en skolreform 
som byggde på en omfattande skolskjutsverksamhet. Förslag om en utvidgning av den 
gymnasiala utbildningen utlöste krav på reguljära skolskjutsar även för gymnasieelever.  
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I propositionen 1965:43 föreslogs att det speciella statsbidragssystemet för bl.a. skolmåltider och 
skolskjutsar skulle ingå i det kommunala skatteutjämningsbidraget. Det särskilda statsbidraget för 
skolskjutsverksamheten avvecklades 1966. Skolskjutskostnaden för budgetåret 1964/65 
beräknades till 70 miljoner kronor.  
 
De förändringar som kännetecknade den obligatoriska skolan under 70- och 80 - talen är försöken 
till decentralisering. Förändringarna byggde på principer om att ge mer inflytande åt lokala 
politiska organ. Elever och föräldrar skulle få ökat inflytande över skolarbete och skolmiljö.  
 
Utredningsförslagen i ”Skolskjutsarna och barnens trafiksäkerhet” (1969) ledde bl.a. fram till 
utformandet av Förordningen om skolskjuts, SFS 1970:349.  
 
I anslutning till förordning och föreskrifter producerades ett undervisningsmaterial år 1970 för 
elever lärare, föräldrar, skolskjutsförare och skolstyrelseledamöter. Materialet uppdaterades 1976, 
1988 och 1992.  
 
Föräldrarna tillsammans med massmedia blev under 80- och 90-talen en viktiga påtryckargrupper 
för att förbättra villkoren för skolskjutsbarnen.  
 
Det skulle dröja till långt fram på 90-talet innan diskussioner om bekvämlighet under 
skolskjutsresan och väntetider på allvar togs upp till diskussion. Att barnen fick vänta på 
skolbussen vid hårt trafikerade vägar utan bussficka eller busskur hade dittills knappast 
ifrågasatts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1. Bakgrund 
 

 
 
Målning av skolskjuts, Boo gårds skola 
 
År 1842 utfärdades den första folkskolestadgan i Sverige. Den första paragrafen löd: ”I varje 
stadsförsamling och i varje socken på landet bör finnas minst en, helst fast, skola med 
vederbörligen godkänd lärare”.  
 
I socknen var oftast byn kring kyrkan huvudort och där byggdes också i allmänhet skolan. För de 
barn som bodde långt från kyrkbyn kunde skolvägen bli lång. I boken Så var skolan förr 
(Düsing/Medelius, 1966) beskrev en f.d. skolelev sin skolväg:  
 

Skolvägen 
Både jag och flertalet andra skolbarn hade lång väg att gå till skolan. Alla både yngre och äldre måste 
gå till fots på den tiden. Varken cyklar eller bussar, ej heller bilar vore uppfunna. Det gick väl an så 
länge det var sommar, för på den tiden gick alla barn utan skor. Och även äldre traskade i stor 
utsträckning utan skor. (Alster, Värmland, 1880) 

 
Många barn kunde inte ta sig till skolan på grund av de långa avstånden. Därför stadgade 
regeringen från 1856 statsbidrag till byggande av ”mindre folkskolor” i syfte att sprida under-
visningen till de olika byarna.  
 
Folkskolan på landsbygden organiserades i flera olika skolformer: heltidsläsande, halvtids-
läsande, varannandagsläsande etc. I små skolor kunde en lärare undervisa barn som var mellan 7 
och 13 år. Skolan bestod i många fall av endast en skolsal. 
 
Barnens skolgång var mycket ojämn. De största hindren var lång skolväg och fattigdom. Någon 
skolskjuts förekom inte på 1800-talet. Alla barn måste gå till fots. 
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Såsom orsaker till detta missförhållande (den ojämna skolgången) nämna skolinspektörerna: det långa 
avståndet till skolan för många barn, brist på banade vägar, svårigheter för föräldrarna att utrusta barn 
med matsäck och förse dem med kläder och skodon, föräldrarnas behov av barnens hjälp i arbetet 
hemma, slapphet hos skolråden, otillräckliga lokaler och andra brister hos skolan. (Isling, 1980)  
 

År 1861 tillsattes landets första regionala folkskoleinspektörer för att följa den kvantitativa och 
kvalitativa utvecklingen av skolreformen. Ett starkt önskemål från statens sida var att få till stånd 
en heltidsläsande skola. 
 
1.1 Samhällsutvecklingen efter förra sekelskiftet 
 
Ännu vid förra sekelskiftet var vårt land ett typiskt bondesamhälle med jordbruk som 
huvudnäring. Mer än hälften av arbetskraften var sysselsatt inom jordbruket. Efterhand som 
industrin behövde fler och fler arbetare och jordbruket rationaliserades och antalet anställda i 
jordbruket minskade flyttade folk till tätorterna för att arbeta inom industrin. När 
befolkningsunderlaget minskade på landsbygden minskade även elevunderlaget och det blev allt 
svårare att upprätthålla små skolor i en del socknar. 
 
Befolkningsomflyttningen från landsbygd till städer och tätorter har fortgått fram till nutid. År 
1850 bodde 90 procent, år 1900 79 procent och år 1950 53 procent av befolkningen på 
landsbygden. År 1975 bodde 83 procent av befolkningen i tätorter. 
 
Industrialiseringen tog fart redan under senare delen av 1800- talet. Växande företag som LM 
Ericsson, ASEA, Separator och Nobels industrier sysselsatte allt större skaror av arbetare. En stor 
del av industrin kom att lokaliseras till landsbygdens mindre tätorter, till brukssamhällen och 
stationssamhällen. 
 
Kring förra sekelskiftet fanns omkring 11 000 km järnväg som tillsammans med båttrafiken 
svarade för person- och godstransporter. Större delen av dessa transporter skedde emellertid 
fortfarande med häst och vagn. Vägtrafiken med motorfordon hade knappast någon betydelse 
före första världskriget.  
 
År 1911 bildades AB Scania Vabis i Södertälje med uppgift att tillverka lastbilar. Efter första 
världskriget ökade bilismen snabbt. Den blev en viktig faktor för att rationalisera folkskolan. 
Bilismen gjorde det möjligt att centralisera skolorna. 
 
 
2. Reformer med krav på centralisering av skolan  
(1900-1920) 
 
2.1 Läget vid tiden för första världskriget 
 
Trots den starka utvecklingen av skolbyggnadsverksamheten under senare delen av 1800-talet 
fanns många dåliga och otidsenliga skollokaler i början av 1900-talet. Detta gällde framförallt på 
landsbygden. Det framstod allt klarare att en upprustning av folkskolans byggnader inte skulle 
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klaras utan statsbidrag. Frågan debatterades i pressen och togs upp i riksdagsmotioner. 
Kommunen hade skyldighet att tillhandahålla skollokaler och lärarbostäder.  
 
Under perioden 1914 till 1919 väcktes flera motioner i riksdagen om ökningen av de kommunala 
skolutgifterna och den ojämna standarden på skolbyggnader och behovet av statsbidrag för att 
avhjälpa detta. År 1921 tillsattes en utredning gällande statsbidrag till skolbyggnader i fattiga och 
skuldtyngda kommuner. Många kommuner kunde inte ordna sitt skolväsende på ett 
tillfredsställande sätt. Svårast var situationen i norr. Skellefteå landsförsamling förfogade över 
109 klassrum och av dessa betecknades 84 som otjänliga. Nybyggnadsbehovet uppskattades till 
135 klassrum, och 147 lärarbostäder. Ett inackorderingsbidrag för fattiga skolpliktiga barn hade 
utgått sedan 1902. Detta bidrag medgavs främst i Västerbottens och Norrbottens län. (Prop. 
1926:89)  
 
För hela riket uppskattades lokalbehovet till 9 000 nya klassrum och 9 455 tjänstebostäder. 
Endast en femtedel av samtliga skoldistrikt hade tillräckligt med lokaler. Utredningen föreslog att 
statsbidrag till skollokaler skulle utgå med maximalt 50 procent av kostnaderna med undantag av 
Västerbottens och Norrbottens lappmarker som kunde få upp till 80 procent. Beräkningar visade 
att investeringsbehovet för skolbyggnader uppgick till 56,2 miljoner kronor och kostnaden skulle 
enligt utredningens förslag fördelas på 12 år. Förslaget lades inte som grund för någon 
proposition. (Svenska folkskolans historia, del VI) 
 
2.2 ”Alla folkskolans barn har rätt till en heltidsläsande skola” 
 
Vid tiden för första världskrigets början fanns i vårt land 14 000 bygdeskolor med flera olika 
skolformer. Trots att man redan i 1900 års normalplan stämplade halvtidsläsande skolor som 
mindervärdiga hade inte några större ansträngningar gjorts för att få till stånd en heltidsläsande 
skola. Inackordering av skolbarn fanns huvudsakligen i Lappland, skolskjutsar kom mycket litet i 
fråga och något statsunderstöd till dessa erhölls inte. (Källa: Marklund, 1984) 
 
Frågan om skolskjutsningens betydelse för genomförandet av en heltidsläsande skola 
aktualiserades redan 1904 i Svenska stridsskrifter under titeln Den svenska folkskolan, författad 
av Henrik Petrini som var läroverkslektor i Växjö. Petrini gick skarpt tillrätta med bristerna i 
folkskoleväsendet och tog bl.a. upp halvtidsläsningen. En verklig nyhet var enligt honom 
rekommendationen av skolskjutsar för att åstadkomma bättre skolformer. (Källa: Svenska 
folkskolans historia, del IV) 
 
Under de två första decennierna efter sekelskiftet beslutades om stora och övergripande reformer 
på grundval av förslag utarbetade av 1906 års folkundervisningskommitté för att påskynda 
införandet av en heltidsläsande skola. Folkundervisningskommittén tillsattes av dåvarande 
ecklesiastikministern Fritjuv Berg som också kom att leda kommittén under större delen av dess 
arbete fram till 1914.  
 
Fritjuv Berg, liberal politiker och aktiv inom Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, var en 
stark förespråkare för en heltidsläsande skola. ”Alla Sveriges barn böra bliva delaktiga av den 
bildning som en välordnad, folkskola kan meddela. Alla folkskolans barn har rätt till en 
heltidsläsande skola”. (Isling, 1980) 
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Pådrivande för genomförandet av folkskolan var också de folkrörelser som bildats i samband med 
industrialiseringen under slutet av 1800-talet. Arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, nykterhets-
rörelsen och fackföreningsrörelsen ansåg att läs- och skrivkunniga medborgare var en förut-
sättning för att kunna hävda sina rättigheter. Folkbildningssträvandena gick hand i hand med 
kampen för ett folkstyre. År 1918 infördes allmän rösträtt för män och 1921 för kvinnor. 
 
En heltidsläsande skola sågs som en viktig faktor för att utveckla demokratin. Det fanns majoritet 
i riksdagen för en heltidsläsande skola. Det gällde att finna styrmedel för att påverka de 
självstyrande kommunerna till att vilja införa heltidsläsning i skolan.  
 
Kommitténs förslag ledde bl.a. till ett riksdagsbeslut om införande av en heltidsläsande skola. Ett 
viktigt bidrag till att förverkliga reformen blev införandet av skolskjutsning. 
 
2.3 Undervisningsplan, statligt verk, skolinspektion och nya styrmedel 
 
Som resultat av folkskolekommitténs arbete infördes 1919 års undervisningsplan. Den nya 
undervisningsplanen skilde sig från de tidigare s.k. normalplanerna som endast var av rådgivande 
karaktär. Dessutom bildades år 1920 Skolöverstyrelsen, som fick till uppgift att centralt ansvara 
för skolans reformering enligt politiska beslut. Även tillkomsten av fortsättningsskolan och en ny 
folkskolestadga kan man se som effekter av folkundervisningskommitténs verksamhet. 
 
Genom beslut av 1914 års riksdag fick folkskoleinspektionen en ny organisation. Den fick en stor 
betydelse för folkskolans såväl yttre som inre utveckling. Folkskoleinspektörerna skulle vara 
skolstyrelsernas rådgivare i praktiskt taget alla frågor som rörde folkskolan. De skulle bl.a. 
granska statsbidragsansökningar och avge yttranden i de skolärenden som underställdes statliga 
myndigheter. En angelägen uppgift var att påskynda införande av en obligatorisk heltidsläsande 
skola.  
 
 
3. Införande av statligt stöd till skolskjutsning (1920 talet) 
 
3.1 Rationaliseringen av skolformerna tog tid 
 
Ännu vid början av 1920-talet var landsbygdsskolan i vissa delar av landet anordnad som en 
halvtidsläsande skola. 1919 års undervisningsplan för folkskolan gav i mål och riktlinjer en tydlig 
anvisning om att folkskolan skulle anordnas enligt effektivast möjliga skolformer. Heltidsläsning 
definierades som huvudform. Till undantagsformer fördes samtliga halvtidsläsande skolformer 
liksom även heltidsläsande mindre folkskolor. De skulle bara få anordnas om det verkligen fanns 
laga skäl: gles befolkning och lång skolväg. (Svenska folkskolans historia, del V) 
 
I instruktionen för statens folkskoleinspektörer föreskrevs att de skulle tillse att skolorna där 
förhållande medgav anordnades enligt heltidsläsande skolformer. Folkskoleinspektörerna startade 
ett intensivt arbete för att åstadkomma förbättringar och organisera bort halvtidsläsningen. 
(Marklund, 1984) 
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3.1.1 Heltidsläsningen mötte motstånd 
Folkskolan på landsbygden hade sedan gammalt varit inrättad som en varannandags- eller 
halvtidsläsande skola. Det var menade man den mest lämpade typen för en landsbygdsskola. Det 
starkast motståndet mot införandet av heltidsläsningen kom från västra Sverige där omkring 70 
procent av barnen gick i halvtidsläsande skolor. Norrbottens län hade bara 17 procent. En hetsig 
strid om heltidsläsning blossade upp i början av 1920-talet. Flera motioner och interpellationer 
väcktes i ämnet. Frågan debatterades i dags- och fackpressen. (Friman m.fl. 1985) 
 
Ledamoten i Linköpings domkapitel, Bernhard Risberg gav 1921 ut skriften ”Lyxuppfostran av 
medborgare” där han gick till starkt angrepp mot den nya folkskolepolitiken. Han menade att 
undervisningen blev bättre av pedagogiska, hygieniska och sociala skäl vid varannandags-
läsning.” 
 

Det vore lyx, för att ej säga dårskap, att tvinga stugornas folk att endast för några lappridetaljer, för en 
sorts encyklopedisk fackkunskap, som intet har att göra med livsuppgiften, som barnen ej mäktar 
smälta och personligt tillgodogöra sig, att tvinga detta folk att underkasta sig en kunskapsdressyr som 
är förbundet med så många olägenheter, rent av skadliga påföljder vilka framkallas av varje dags 
läsning på landsbygden. (Risberg, 1921) 

 
Trots den intensiva debatten och motioner för att få ha kvar halvtidsläsningen avslogs dessa av 
riksdagen.  
  

 

År 1924 väcktes i andra kammaren en motion där det 
hemställdes att ”riksdagen måtte besluta utgående av 
statsbidrag till skolskjutsar”. Redan 1921 och 1922 hade det 
framförts förslag i liknade riktning. Motionärer var 
folkskoleinspektören Carl Sehlin m.fl. Motivet var de 
mycket svåra förhållanden i norra Sverige. Skolvägarna var 
långa och besvärliga och vid många av ödemarksskolorna 
fanns endast 4-5 elever. Det fanns då ett behov att 
centralisera skolorna och i samband med detta ge stöd till 
transporter. Exempel på detta fanns från Förenta Staterna. 
Där hade man lagt ner ett antal mindre skolor av äldre typ 
och därmed kunnat bereda eleverna undervisning i centralt 
belägna större och modernt utrustade skolor. (Svenska 
folkskolans historia, del V)  

Carl Sehlin, en av skolskjutsverksamhetens fäder.Käll:a Svenska folkskolans historia, del V 
 
Frågan om landsbygdsfolkskolans organisation avgjordes vid 1924 års riksdag. Den hade då haft 
tillfälle att från olika håll granska och ta ställning till heltidsläsande eller halvtidsläsande 
folkskola på landsbygden. Riksdagen aviserade att ett skoldistrikt inte kunde erhålla statsbidrag 
till sitt skolväsende om det ej handlade efter givna föreskrifter genom att försvåra eller 
omöjliggöra heltidsläsningens införande på landsbygden. Genom sitt positiva beslut i anledning 
av den Sehlinska motionen hade riksdagen markerat, att den ansåg det vara en samhällets plikt att 
vidtaga åtgärder genom vilka barnets rätt att erhålla en ordentlig folkskoleutbildning 
garanterades. (Källa: Svenska folkskolans historia, del V)  
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Striden om genomförandet av folkskolans huvudformer med heltidsläsning skärpte diskussionen 
om hur stat och kommun skulle förhålla sig till varandra, dvs. den kommunala friheten. Då 
statsbidraget i vissa fall användes för att tvinga kommunerna att anordna skolor såsom 
undervisningsplanen förutsatte, kom kommunerna att uppfatta detta som intrång i den 
kommunala bestämmanderätten. (Lundgren, 1986)  
 
3.2 Busstrafiken ökade snabbt under 1920-talet 
 
I 1922 års Betänkande med förslag till förordning om motorfordon gavs förslag till hur 
upprättande av linje- och lokaltrafik skulle gå till. Monopolställning och okynneskonkurrens 
skulle ej få förekomma. Allmänheten hade behov av snabba och prisbilliga transporter. 
 

Varje slags förtursrätt för personomnibussar vid trafikerande av en väg måste vara olämplig, och varje 
åtgärd, som kan leda till en sådan uppfattning bör undvikas. SOU 1922:39 

 
Yrkesmässig automobiltrafik definierades i samma betänkande som en transport på en bestämd 
vägsträcka med en regelbunden karaktär. Linjetrafik ägde rum mellan orter och lokaltrafik inom 
orten. ”De alltmer vanliga omnibusslinjerna falla således under begreppet linjetrafik”. 
 
Busstrafiken i Sverige startades redan 1908. På grund av det dåliga vägnätet och för höga 
driftskostnader lades emellertid busstrafiken ner. Det dröjde ända fram till 1920-talet innan 
busstrafiken på allvar började utvecklas. År 1925 fanns det ett hundratal busslinjer och 1930 
fanns det ca 2000 busslinjer. 
 
I början av 1920-talet infördes flera bilskatter (fordons-, bensin och gummiringsskatt) vilka 
finansierade vägbyggnad och vägunderhåll. Väghållningen som tidigare ålåg jordbruks-
fastigheterna i bygden övertogs av vägkassor och därefter av vägdistrikt för att vägunderhållet 
skulle kunna drivas ekonomiskt och maskinellt. (Thuresson, 1991)  
 
Under 1920- och 1930-talet ökade det allmänna vägnätet med 40 procent. Det var två viktiga 
decennier i vägbyggandets historia. 
 



 13

 
 
En av de första omnibussarna från 1921. (Källa: Nerén J, Automobilens historia) 
 
3.3 1926 års riksdag beviljar statsbidrag till skolskjutsning 
 
Trots att det fanns röster som varnade för att slå in på en väg som kunde leda till en överdriven 
och icke önskvärd centralisering av folkskolan beslöt 1924 års riksdag att hos Kungl. Maj:t 
anhålla om en utredning i ärendet. Den anförtroddes åt Skolöverstyrelsen. En förfrågan hos 
folkskoleinspektörerna gav vid handen att cirka 500 skolor kunde dras in. Stat och kommun 
kunde göra besparingar av lärarlöner, underhåll av skolhus och lärarbostäder och eleverna kunde 
få en undervisning av utbildade lärare.  
 
Kostnaden för de transporter som skulle behövas beräknades till 500 000 kr. Vinsten av denna 
åtgärd beräknades till över en miljon kronor. Skolöverstyrelsen manade till försiktighet i frågan. 
Visserligen kunde kvaliteten höjas och kostnaderna minskas men många föräldrar var ovilliga att 
skicka barnen med skolskjuts till annan ort eller inackordera dem på skolhem. Dessutom ansåg 
man att bygdeskolan var en kulturfaktor som man inte ville vara utan. (Svenska folkskolans 
historia, del V) 
 
I Skolöverstyrelsens uppdrag ingick även att redovisa behovet av skolhem, inackordering och 
skolskjutsning. Nybyggnad för skolhem behövdes för 2 630 barn. Inackorderingsbehovet för barn 
i enskilda hem beräknades till 4 071 barn och 5 614 skolbarn var i behov av skolskjutsning. 
Några hundra barn saknade helt skolundervisning.  
 
I propositionen till 1926 års riksdag äskades ett anslag om 30 000 kr för anordnande av 
skolskjutsar. Statsbidraget beviljades samma år av riksdagen. Den i förhållande till andra 
kostnader för skolverksamheten blygsamma summan 30 000 kronor motiverades enligt följande: 
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Med hänsyn till att ännu all erfarenhet saknas om hur detta för vårt lands vidkommande nya uppslag 
kan komma att verka, synes mig emellertid försiktighet bjuda att det första året stanna vid ett 
jämförelsevis lågt anslagsbelopp. (Prop. 1926:8) 

 
I förslaget till propositionen diskuterades villkoren för statsbidrag för skolskjutsarna.  
 

Någon inskränkning av statsbidraget till endast vissa delar av riket synes i detta fall icke böra 
förekomma. Ej heller finnes här skäl för att förbehålla skjutsningen endast för barn av fattiga föräldrar. 
Anordningen med skolskjutsar är ju nämligen en åtgärd lika mycket i skolorganisatoriskt och 
ekonomiskt syfte som av socialpedagogiskt och humanitär art. (Prop. 1926:8) 

 
Den första kungörelsen om statsbidrag upp till 50 procent av den verkliga kostnaden till 
inrättande av skolskjutsar utkom den 28 maj 1926. Ganska få skoldistrikt ansökte då om 
statsbidrag till skolskjuts. Efterhand ansökte fler och fler skoldistrikt om statsbidrag för detta 
ändamål och kostnaderna ökade år från år. 
 
3.4 Föreskrifter för statsbidrag till skolskjutsverksamheten 
 
I svensk författningssamling, SFS 1926:143 anges för första gången regler för statsbidrag till 
skolskjutsverksamheten. Statsbidrag beviljades i varje enskilt fall beroende på skoldistriktets 
bebyggelse, ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter. Statsbidrag skulle utgå för 
”skjutsning av sådana barn, som hava lång eller eljest svår väg till skolan, och i sådana fall, där 
kostnaderna för skolskjutsars anordnande kunna anses uppvägas av besparingar för skolväsendet 
i andra hänseenden”. Statsbidragets storlek fick inte överstiga halva kostnaden för 
skolskjutsningen. Färdsätten fanns också angivna: hästskjuts, motorfordon, järnväg, båt eller 
annat lämpligt fortskaffningsmedel. 
 

Genom statsbidraget på 30 000 kronor som utgick till skolskjutsar (1926) kunde 70 lärartjänster dras 
in. Beräkningar visade att vid en utvidgning av skolskjutsverksamheten skulle ytterligare 300 
lärartjänster kunna dras in. (Svenska folkskolans historia, del V) 

 
 
4. Fler skolskjutsar - färre skolor (1930-talet) 
 
Under 1920-talet ökade inflyttningen till städer och tätorter kraftigt. Samtidigt minskade 
nativiteten. År 1920 var antalet födda barn nära 139 000 därefter sjönk födelsetalen kontinuerligt 
årskull efter årskull och var 1930 nere i 94 200 födda. Att detta skulle inverka på skolans 
organisation stod klart, men frågan var hur man skulle anpassa skolan efter den förändrade 
situationen. År 2000 var antalet födda barn 90 400.  
 
Diskussioner förekom om att dra in ett antal lärartjänster på landsbygden. Att tvångsförflytta 
lärare avvisade Skolöverstyrelsen bestämt. Skolöverstyrelsen menade också att skolskjutsar 
kunde leda till överdrivna anspråk från föräldrar och målsmän. (Svenska folkskolans historia, del 
V) 
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4.1 Statsbidragsbestämmelser under 30-talet 
 
SFS 1933:288 angav nya statsbidragsregler för skolskjutsar. Där föreskrevs bl.a. att statsbidrag 
till skolskjutsar företrädesvis skulle utgå, då de medförde besparingar i det allmännas utgifter för 
skolväsendet. Statsbidrag till skolskjuts kunde i undantagsfall även beviljas för elever med lång 
och besvärlig skolväg. Statsbidraget storlek utgick i regel med 50 procent av kostnaden och i 
undantagsfall med 75 procent. 
 
På förslag av 1934 års folkskolesakkunniga utfärdades en ny kungörelse angående statsbidrag av 
skolskjutsar åt skolpliktiga elever, SFS 1935. Enligt denna kungörelse kunde statsbidraget 
ifrågakomma inte endast för att uppnå besparingar eller underlätta elevernas skolgång utan även 
då för en jämförelsevis ringa kostnad vinna skolförbättringar. Statsbidraget höjdes till 80 procent 
av de styrkta verkliga kostnaderna. Prövningar av ansökningarna skulle tillkomma 
Skolöverstyrelsen. Kostnadernas skälighet skulle prövas av den utanordnande myndigheten. 
 
4.2 1934 års folkskolesakkunniga 
 
För att närmare utreda frågan om en jämnare fördelning av skattetrycket inom olika kommuner 
tillsattes år 1929 den s.k. skatteutjämningsberedningen. Skatteutjämningsberedningen föreslog 
1932 att staten borde i större utsträckning än tidigare överta vissa kostnader för 
folkskoleväsendet. En särskild utredning tillsattes, 1934 års folkskolesakkunniga, som fick till 
huvuduppgift att utreda frågan om ett sjunde obligatoriskt skolår, frågor om ekonomisk 
avlastning för kommunerna när det gällde skolbyggnader samt fördelning mellan stat och 
kommun av kostnader för skolskjutsar och inackordering av skolpliktiga barn. Skolöverstyrelsen 
ansåg att om staten skulle överta skolbyggnadsverksamheten så borde statsbidraget för 
skolskjutsverksamheten höjas till 90 procent för det var ”önskvärt att åstadkomma största möjliga 
koncentration i skolväsendet”. Utredningen menade att en höjning till 80 procent av statsbidraget 
skulle räcka annars fanns det risk att kommunerna inte ansåg att det var viktigt att nerbringa 
kostnaderna för denna verksamhet.  (Källa: Svenska folkskolans historia, del V)  
 
De sakkunniga ansåg det önskvärt att tillstånd för utförande av skolskjutsning skulle förenklas 
och föreslog att det skulle räcka med ett tillstånd från polismyndigheten på orten. (SOU 1938:59) 
 
Betänkandet (SOU 1934:47) påvisade att såväl statliga myndigheter som kommunernas 
representativa sammanslutningar kritiserade skatteutjämningsberedningens förslag att staten 
skulle ta över ansvaret för skolbyggnaderna. Kritikerna menade att om kommunerna inte var 
ansvariga för byggnaderna skulle det lokala sparsamhetsintresset fullkomligt avkopplas, 
kostnaden för skolväsendet oskäligt ökas och anspråken stegras. 
 
Utredningen konstaterade att skolskjutsverksamheten hade stor betydelse som utgiftsbesparande 
faktor. Det fanns även andra vinster; barn kunde överföras från en svagare skolform till en högre 
form, de kunde få bättre skollokaler som var hygieniskt och pedagogiskt fullt tillfredsställande 
och de behövde inte gå en lång och besvärlig skolväg. Men utredningen menade också att man 
iakttagit tillbörlig måttfullhet. Bygdeskolan kunde vara betydelsefull ur en kulturell och 
folkupplysande aspekt.  
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Ett stort problem var att det var svårt för skoldistrikten att centralisera skolverksamheten eftersom man 
inte visste hur stort statsbidrag man skulle få. Riksdagen beslöt därför 1935 i enlighet med 1934 års 
skolsakkunnigas förslag att statsbidrag skulle utgå för skolskjutsverksamheten med upp till 80 procent 
av den totala kostnaden. (SFS 1935:449) 

 
Det uppdrogs åt Skolöverstyrelsen att besluta om och fördela statsbidraget. Nu blev det enklare 
för skoldistrikten att avgöra hur stort statsbidraget skulle bli vid en eventuell centralisering av 
skolväsendet. Den tidigare tveksamheten hos riksdagen var nu övervunnen och statsbidraget till 
skolskjutsverksamheten uppfattades som ett effektivt medel för att rationalisera skolväsendet, 
göra besparingar samt förbättra undervisningen. 
         
4.3 Motorfordonsförordningen krävde tillstånd av länsstyrelsen för 
skolskjutsning 
 
Enligt motorfordonsförordningen 1930 torde utförandet av skolskjutsar vara att betrakta som 
yrkesmässig trafik. Det innebar att tillstånd måste utfärdas av länsstyrelsen med många 
formaliteter. Detta medförde att på många orter blev det ingen konkurrens vilket medförde höga 
skolskjutskostnader. För att motverka detta föreslog man i prop. 1936:161 tillstånd för 
skolskjutsningen kunde utfärdas av polismyndigheten på orten och att maximiantalet av 
passagerare utan risk kunde sättas något högre än då det gällde vuxna passagerare.  
 

Från vissa håll har framhållits, att transporter av skolbarn till och från skola böra undantagas från 
förordningens tillämpning. Trafikutredningen har icke funnit tillräckliga skäl föreligga för ett dylikt 
undantag. Utredningen har emellertid ansett sig böra i sitt förslag möjliggöra en förenkling av 
tillståndsförfarandet. (SOU 1938:59) 
 

4.4 Statsbidraget för skolskjutsning ökade starkt från år till år 
 
Från år 1936 infördes en bestämmelse i folkskolestadgan (§ 10) om att myndigheterna 
(domkapitlet eller i vissa fall Skolöverstyrelsen) hade rätt att föreskriva att folkskoleväsendet 
organiserades på ett sätt som förutsatte anordnande av skolskjutsar eller inackordering. Man 
avsåg då inte bara att underlätta indragning av skolor utan också att ge skolskjuts för de barn som 
bodde långt från skolan. Resultatet av denna lagstiftning blev att statsbidraget ökade starkt för 
varje år. (Svenska folkskolans historia, VI) 
 

Om skolförbättringar i stället för besparingar sattes som främsta villkor för erhållande av statsbidrag 
till skolskjutsar, skulle säkerligen en allmän höjning av skolformerna på landsbygden kunna 
genomföras. (Svenska folkskolans historia, del VI) 

 
Åren 1935/1936 anordnades skolskjutsar för 6 848 barn och 5 935 var inackorderade. Åren 
1940/1941 var motsvarande siffror 19 877 samt 6 603. I dessa siffror är inte landsbygdsbarn som 
skjutsas till städernas skolor inräknade.  
 
Beräkningar visade att kostnader för skolskjutsverksamheten motsvarade 25-30 procent av 
kostnader för lärarlöner, skollokaler, lärarbostäder, undervisningsmaterial m.m. (Källa: Svenska 
folkskolans historia, del V)  
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4.5 Statsbidrag till skolbyggandet (1936) 
 
Behovet av skollokaler hade funnits sedan början 20-talet. Förslagen i statsbidragsfrågan ledde 
dock till en början endast till att statsbidrag beviljade till vissa regioner. Efter ett omfattande 
utredningsarbete fastställde riksdagen år 1936 principer för statsbidrag till skolbyggandet (SFS 
1936:45). Detta stimulerade till ett ökat byggande. Det ökade statliga inflytandet medförde en 
påverkan som främjade en rationell organisation. Detta ledde i sin tur till nedläggning av små 
överflödiga skolor till förmån för större, bättre utrustade skolor. En successivt förbättrad 
skolskjutsverksamhet ökade möjligheterna att föra samman elever inom större områden. (Källa: 
Richardsson, 1983)  
 
 
5. Tiden under och efter andra världskriget (1940-talet) 
 
I samband med krigsutbrottet 1939 intensifierades arbetet med att hålla statsutgifterna nere på de 
civila förvaltningsområdena. De ”besparingssakkunniga” under ledning av undervisningsrådet 
Josef Weijne uppdrogs att utreda möjligheterna till besparingar inom folkskoleväsendet. 
(Svenska folkskolans historia, del V) 
 
Undersökningen visade att antalet elever per läraravdelning var betydligt lägre än vid den 
undersökning som genomfördes 1930. Undersökningen visade att cirka 1 600 tjänster kunde dras 
in inom den närmaste femårsperioden. Redan 1940 genomfördes kraftiga indragningar av 
lärartjänster som kom att omfatta nära 1 200 tjänster. (Källa: Svenska folkskolans historia, del 
VI)  
 

  
 
Krigstiden 1939-1945 medförde svårigheter för skolskjutsningen. En del skolskjutsar använde gengasaggregat andra 
återgick till häst och vagn. (Foto Axel Nilsson) 
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5.1 Skolskjutsfrågan och indragning av skolor debatteras i riksdagen 
(Debatten om skolskjutsningen finns beskriven i Svenska folkskolans historia del VI) 
 
Vid 1942 års riksdag behandlades skolskjutsningen och indragning av skolor. Genom 
rationaliseringsåtgärder under perioden 1920-1930 försvann 2600 tjänster vid mindre folkskola 
och småskolan. (Åberg, 1978) Lärarfacken agerade och frågan togs upp i 1942 års riksdag.  
 
Indragning av skolor var under lång tid ett brännbart ämne i riksdagsdebatterna. Olika meningar 
framfördes i samband med remissbehandling av förslagen och vid allmänhetens ställnings-
taganden i besvärsskrivelser och petitioner. De mindre skolornas kulturella betydelse i 
glesbygderna framhävdes vid remissbehandlingen av förslagen särskilt i domkapitelsutlåtandena.  
 
Domkapitlet i Luleå uttalade, att landsbygdens avfolkning hade blivit ett brännande nationellt och 
socialt problem. Varje åtgärd, som bidrog till landsbygdens kulturella utarmning, vore flerfaldigt 
ödesdiger. Uppmärksamheten borde riktas mot att öka de ensliga och avsides belägna bygdernas 
kulturmöjligheter och att stärka befolkningens självkänsla. En skola, även en mindre folkskola 
med en på orten boende lärarinna, som delade folkets intressen på samma gång som hon 
företrädde en samhällets institution och som hade en annan bildning än gemene mans, hade en 
betydelse, som sträckte sig vida utöver den omedelbart pedagogiska.  
 
Svårigheterna vid anordnande av skolskjutsar diskuterades ingående vid 1942 års riksdag. Det 
var framför allt sjukdomsriskerna och de långa väntetiderna för barnen som påtalades. Flera 
prominenta ledamöter, bland andra den blivande ecklesiastikministern Persson i Skabersjö, 
yrkade på statsbidrag till uppförande av väntkurar vid skjutshållplatserna. Ledamoten Hansson i 
Rubbestad anförde bl.a. följande: 
 

Jag vill bara säga, att det ute på landsbygden råder ganska stor ledsnad över denna indragning av 
skolor, som sker i alltför stor utsträckning. Man är naturligtvis nöjd därmed, i den mån det kan bli en 
bättre skolundervisning, men de olägenheter som särskilt i skogsbygder följa av denna centralisering, 
äro synnerligen stora. Särskilt i dessa tider, när det blir svårt att anordna bilskjutsar, bli besvärlig-
heterna ännu större. Barnen få, när det går att ordna med skolskjutsar, stå ute vid korsvägarna och 
vänta i regn och dåligt väder, och det är ganska ofta de ådraga sig förkylning genom detta . Med 
hänsyn härtill mena vi, att man bör från statsmakternas sida vidtaga vissa åtgärder för att skydda 
barnen i detta hänseende. 
 

Riksdagen anslöt sig till uttalandet om varsamhet, men något anslag till väntkurar blev det inte. 
Kommunerna borde kunna vid behov låta uppföra och bekosta sådana ansåg man.  
 
I skrivelse till myndigheterna i samband med besvär gavs synpunkter på "skoldöden". I ett sådant 
vittnesbörd, som också härrör från 1940-talets början, beskrevs situationen så: 
 

En gång i tiden fanns i skolan omkring 50 barn, men bygdens avskilda läge gjorde, att de unga, när den 
nya tiden bröt in, inte fann sig till rätta med skogsbygdens små utkomstmöjligheter utan sökte sig bort 
till centrala bygder. För att rädda bygden sökte de kvarvarande inlemma den i det svenska 
kultursamhället. Man skaffade sig telefon, fick äntligen en landsväg dragen genom bygden, och man 
har nu gott hopp att få den elektrifierad. Härigenom skulle denna del av socknen bli jämbördig med 
landsbygden i övrigt — och så skulle ungdomen stanna kvar. Nu hotar skolindragningen att göra all 
deras strävan om intet. En skola är ett kulturcentrum av omistligt värde för en bygd som denna, och att 
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de unga får olust mot att sätta barn till världen, då dessa skall utackorderas som forna tiders fattighjon, 
är förståeligt fastän i högsta grad olyckligt. 

 
I en annan protestskrivelse (till Konungen) uttalades i kärnfulla satser befolkningens tankar om 
indragningsnitet sålunda: 
 

 

Man ärnar draga skolan bort från vår by. Ej genom skolmyndigheters försorg har detta blivit oss 
delgivet utan genom tidningar på sistone. Oss liker varken det ena eller det andra. Vi hava barn 
tillfyllest för att bibehållas vid egen skola. Vi hava husly till skolmästare och byggnad i övrigt. 

Ej kunna vi finna vägande skäl för slik slopning av vår skola. Vi vänta föga gott av våra barns färder 
eller andra orter. I stället befara vi väntan vid vägarna och olägenheter vid vidriga förhållanden. 

Det angives, att våra barn komma till lärdare undervisning annorstädes. Opåkallad vore icke en sådan 
mening, men vi frukta, att blott ett ringare mått av sådan undervisning står till buds på nära håll. 

Man utlovar frukost annorstädes. Åkrarnas äring, våra händers arbete tillika med en 
nådig försyn hava hitintills givit föda utan inblandning från det allmänna. Dock vore löftet icke att 
ringakta, därest behov förelåge. Vi hava i Stockholm hos Kungl. skolöverstyrelsen framlagt vår sak. 
Därvid erhållit gott råd att med underdånig hemställan ingå till Konungen. 

Så sker alltså att Åleby skolrote med stöd av närslutna handlingar, som till låns bekommits i 
skolöverstyrelsen, hos Konungen underdånigt hemställer, att dess skola genom Kungligt beskydd 
bibehålles och bevaras. 

Åleby den 12 augusti 1948. 

För Åleby skolrote 
Paul Olsson Erik Lundin. 

 
5.2 Skolskjutsning sett ur ett ekonomiskt/pedagogiskt perspektiv 
 
Till hundraårsminnet av folkskolans införande publicerades skriften Svenska folkskolans ledning 
i ord och bild (1942). I ett avsnitt gav undervisningsrådet J. Weijne sin syn på Folkskolans 
organisation och tog då upp skolskjutsen betydelse: 
 

Efter motorismens genombrott har man i inte ringa utsträckning använt skolskjutsar för att kunna 
sammanföra barn från ett större område till en viss skola. Härigenom har skolväsendet otvivelaktigt 
kunnat ordnas bättre. Sålunda har barn i regel fått sin undervisning förlagd till högre skolformer, mera 
hygieniska lokaler och stundom med tillgång till socialpedagogiska anordningar, såsom bespisning, 
tandvård, bad etc.  

 
Skolskjutsarna möta dock ofta starkt motstånd från målsmännens sida. Stundom framhålles risken för 
förkylningssjukdomar under den väntan på skjuts, som i vissa fall är ofrånkomlig. På sista tiden har 
man i den allmänna debatten med skärpa understruket, att den lilla skolan är ett kulturcentrum, som 
bör bevaras. Dessa synpunkter mana givetvis till varsamhet vid centralisering av skolväsendet. 
Riksdagen har också vid ett par tillfällen understrukit att man inte annat än i trängande fall bör indraga 
en läraravdelning, som är den enda vid skolan. 
 
Ingen part torde dock vilja helt avskaffa skolskjutsarna som utan tvekan äro ett gott hjälpmedel vid 
ordnandet av folkskolans organisation på ett ur pedagogiska och ekonomiska synpunkter 
tillfredsställande sätt. 
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Är barnantalet på en ort ytterst ringa och lägga avstånd och vägförhållanden hinder i vägen för 
anordnande av skolskjuts förekommer det stundom att skolbarnen genom myndigheternas försorg 
erhålla inackordering i skolans närhet. Systemet med inackordering har företrädesvis tillämpats i 
Norrland. (Svenska folkskolans ledning i ord och bild, 1942) 

 
5.3 Resandet ur barnens perspektiv 
 
I Social årsbok (1942) beskrev professor Gunnar Boalt hur skolsituationen såg ut för den pojke 
som hade längst restid (265 min) av dem som ingick i undersökningen: 
 

Han brukade stiga upp halv fem eller fem och läsa läxorna. Bortåt sextiden kokade han choklad och åt 
smörgåsar, och sedan cyklade han i väg till stationen. Var det motvind fick han ge sig av tidigare. 
Sedan tåget en halvtimme, fem minuters väg till skolan och så lektionerna. På frukostrasten hämtade 
han mjölk och åt upp matsäcken. Lektionerna efter frukost trivdes han inte med. Han blev sömnig av 
dem. Klockan 3.20 slutade skolan, och en halvtimme senare gick tåget. Det tog längre tid att cykla hem 
än att cykla till stationen, och inte förrän efter sex fick han middag. Sedan orkade han inte mycket mer 
än att krypa till kojs. (Boalt, 1942) 

 
I SOU 1943:7 framhöll docenten Urban Hjärne att de resande skolbarnen hade en särpräglad 
arbetssituation. Det fanns barn som hade upp till en och en halv timmes restid, väntetid ej 
inräknad. Han konstaterade att den tid resan tog var förlorad för hemliv, kamratliv, läxläsning, 
friluftsliv och för nattsömn. I en bilaga till 1940 års skolutredningsbetänkande gjorde Hjärne ett 
försök att sätta hygieniska gränsvärden beträffande restid per vecka. Det handlade om barnens 
privattid. 
 
5.4 Reformen om en sjunde klass i folkskolan 
 
År 1936 beslöt riksdagen att skolplikten skulle utsträckas från sex till sju år samt att den sjuåriga 
folkskolan skulle vara genomförd senast år 1943 i hela landet. Allteftersom övergångstiden gick 
blev det allt vanligare att centralisera sjunde klassen från de flerklassiga skolorna till en större 
skola. Ofta blev kostnaderna för skolskjuts alltför höga för att statsbidrag skulle kunna utgå. 
Skoldistrikten måste då betala hela kostnaden.  
 
5.5 Nya statsbidragsbestämmelser för skolskjutsning 
 
Kungl. Maj: utfärdade 1940 en särskild bestämmelse som gav skolskjutsar rätt att ta in fler barn 
än vad som medgavs i besiktningsinstrumentet. Syftet var att förbilliga skolskjutsverksamheten. 
Vid fastställande av det största antalet elever som fick transporteras med skolskjuts skulle man 
för varje elev räkna med en vikt om 55 kg och en bredd på 35 cm. För vuxna gällde vikten 90 kg. 
Normen byggde på antaganden om elevernas ålder och på så sätt kunde fordonet poängsättas. 
Dessutom kunde undantag medges från regeln av besiktningsmannen. Avsikten med detta 
undantag var att elevantalet skulle kunna ökas ytterligare i skolskjutsen. Överskjutande poäng 
från framsätet kunde överföras till baksätet.  
 
Normen 35 cm gällde oavsett klädernas tjocklek och i vissa fall accepterades ett sittutrymme för 
barnen på mindre än 30 cm. De godkända måtten bör ses mot bakgrund att många elever färdades 
långa sträckor varje dag.  
 



 21

5.5.1 Skolvägens längd avgör statsbidragsberättigande 
SFS 1943:538 angav  villkor för statsbidrag vid inackordering av skolpliktiga barn. För barn i 
första till tredje klass fastställdes en gräns av fyra kilometer till skolan för att vara statsbidrags-
berättigande. För barn i årskurs fyra och högre klasser 6 kilometer. 
 
I SFS 1947:346 hänvisade man till att statsbidrag till skolskjutsverksamhet leder till ”besparingar 
i det allmännas utgifter för skolväsendet”, ”förbättring av skolväsendet kan ernås” och där ”lång 
eller besvärlig skolväg åberopas som skäl”. För elever i de högre klasserna fanns villkor för 
självskjuts angivna. Det var lång eller besvärlig skolväg och att barnen inte var inackorderade, 
men också att skolvägen skulle prövas med hänsyn till lärjungarnas utveckling och krafter, de 
klimatiska förhållanden på orten och övriga omständigheter. 
 
Förutom ovanstående skäl för skolskjuts kunde statsbidrag beviljas för ”då medelst skolskjuts 
undervisning kan beredas barn i skola av högre form än den, de annars skulle tillhöra, eller eljest 
förbättringar av skolväsendet kan ernås”. 
 
I ovanstående SFS utgår statsbidrag med 80 procent av kostnaden med undantag av självskjuts. 
Där utgår statsbidrag med högst 50 öre/km per dag om skolvägen överstiger 7 kilometer och 40 
öre/km om skolvägarnas längd uppgår till högst 7 kilometer och ”skolskjuts prövas erforderlig”.  
 
Det innebar att som senare Prop. 1957:122 påpekar att det fanns tre olika statsbidragsgrundande 
former av skolskjutsar: 
 
- Besparingsskjutsar 
- Skolförbättringsskjutsar 
- Skolvägsskjutsar 
 
Statsbidrag för självskjutsning utgick läsåret 1947/48 endast till 105 elever. De tre ovanstående 
statsbidragsgrundade former för skolskjutsar anordnades på tre olika sätt: 
 
- Ordinarie kommunikationsmedel 
- Av entreprenör särskilt insatta fordon 
- Särskilt insatta fordon som ägdes av skoldistriktet 
 
Huvuddelen av transporterna utfördes av entreprenörer.  
 
5.5.2 Skolförbättringar som skäl för anordnande av skolskjutsning 
Från 1947 upptogs uttryckligen och allmänt skolförbättringar som ett skäl för anordnande av 
skolskjutsning (SFS 1947:346) I särskilda bestämmelser i denna SFS diskuterades också villkor 
för upphandling med särskild entreprenör. Rekommendationen var att anlita de regelbundna 
kommunikationslinjerna. Det var emellertid tydligt, att kommunerna vid anbudsgivningen hade 
att göra med monopolbetonade tendenser från transportföretagens sida. Kostnaderna stegrades i 
snabb takt. De statliga anslagen för ändamålet ökade i en omfattning, som man inte hade räknat 
med. (Svenska folkskolans historia, del VI) 
 
Statsanslaget till skolskjutsar var för budgetåret1946/47 4 100 000 kr och för inackordering i 
skolhem eller enskilda hem 2 050 000 kr. 
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Det var närmast skolstyrelsen, som efter framställning av föräldrarna hade att besluta om 
skolskjutsar eller inackordering skulle anordnas. Det var också skolstyrelsens sak att ansvara för 
att skolskjutsarna anordnades på ett för barnens hälsa betryggande sätt. I detta avseende gjordes 
successivt betydande framsteg. För skolskjutsar sattes lämpliga bussar in, väntkurer uppfördes 
och skjutstiderna anpassades i görligaste mån till lästiderna för de olika klasserna. (Svenska 
folkskolans historia, del VI)  
 
Att småskolestadiet och folkskolestadiet hade olika lång daglig lästid vållade många problem, 
vilket bl.a. påtalades i riksdagen och föranledde Kungl. brev till Skolöverstyrelsen för att fästa 
folkskoleinspektörernas uppmärksamhet på saken. I det stora hela kunde dock konstateras, att de 
tidigare betänkligheterna och svårigheterna i fråga om skjutsarna (sjukdomsrisker, väntetider) år 
för år minskade i intensitet. (Svenska folkskolans historia, del VI) 
 
År 1949 överflyttades beslutanderätten i skolskjutsärenden från Skolöverstyrelsen till statens 
folkskoleinspektörer. 
 
5.6 1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission  
 
I 1946 års skolkommissions betänkande, SOU 1948:27 angavs utgångspunkter för 
centraliseringen av skolväsendet. Folkskolan och realskolan borde sammanföras till en 
obligatorisk nioårig enhetsskola. En förutsättning för genomförandet var att studiegången kunde 
fullföljas i hemorten. Enhetsskolans genomförande innebar att den nioåriga skolan infördes i 
varje kommun. Tidigare hade det betraktats som en utopi att ge landsbygdens ungdomar 
möjlighet till realskolstudier på hemorten. (SOU 1948:27) 
 
Så länge 1862 års kommunalförfattning gällde fanns det 2 500 kommuner i Sverige. I och med 
1952 års kommunreform skars antalet kommuner ner till drygt 1000. Efter kommunsamman-
slagningen som skulle vara genomförd 1952 skulle de flesta tätorter ha tillräckligt befolknings-
underlag för att ha en realskola i varje kommun.  
 
Kommissionen hänvisade till 1940 års skolutredning (SOU 1946:11) som betonade att 
centraliseringen av folkskolan varit av största betydelse för utveckling av landsbygdens 
skolväsende och att en ytterligare centralisering var önskvärd inför förslaget om en obligatorisk 
åttaårig utbildning. Genom en centralisering kunde t.ex. skolköksundervisning bad, läkarvård, 
barnbespisning, slöjd m.m. införas även för landsbygdsbarnen. På många håll var detta inte 
möjligt utan en centralisering av skolan. Utredningen menade att förbättringar för 
landsbygdsbarnen borde vara det viktigaste målet för centraliseringen av skolväsendet, men 
framhöll att barnen i de lägsta klasserna  borde ha tillgång till skola i närheten av hemmet och  
borde därför inte i onödan centraliseras. I Skolöverstyrelsens utlåtande från 1949 delade 
överstyrelsen skolutredningens uppfattning att centraliseringen borde genomföras varsamt, 
särskilt för barnen i de lägsta klasserna.  
 
Även skolkommissionen ansåg att en centralisering av lågstadiet så långt som möjligt borde 
undvikas. 
 

De mindre barnen bör få stanna i sin hemmiljö och ha skolan i hemmets närhet upp till 11-årsåldern, 
och de kulturhärdar, som även aldrig så små skolor utgör, bör inte berövas bygderna. (SOU 1948:27)  



 23

Man ansåg även att de mindre barnen hade svårare att anpassa sig i en stor skola än de äldre 
barnen. Därför var det viktigt att bevara bygdeskolorna.  
 
5.7 Stor brist på skollokaler 
 
Trots förbättrade möjligheter för skolbyggande genom införandet av statsbidrag 1936 kvarstod 
brist på skollokaler under 1940- talet. En orsak till detta var utbyggnaden av folkskolan. Bristen 
på skollokaler växte och blev mycket stor under 50-talet. De stora årskullarna från 40-talet 
började skolan samtidigt som skoltiden ytterligare förlängdes och breddades. Från läsåret 
1949/50 pågick ett omfattande försöksverksamhet inför genomförandet av den nioåriga 
grundskolan. (Lundgren, 1986)  
 
De genomgripande reformerna och det ökade barnantalet under 40-talet bidrog till centralisering 
av skolväsendet och ett ökat behov av skolskjutsar. 
 
5.8 Skolor i nya förorter och centralskolor på landsbygden 
 
Under 1940-talet och framåt växte nya förorter upp kring de större städerna. Detta ökade än mer 
behovet av nya skolor. På landsbygden byggdes centralskolor i samband med reformen om 
enhetsskolan (1955). Det var främst skolor för årskurserna 7-9. Varje centralskola hade ett stort 
upptagningsområde (kommun eller skoldistrikt) medan ett flertal bygdeskolor för de lägre 
stadierna låg spridda inom kommunen.  
 
Vid planering för skolenheter för låg- och mellanstadierna hade man å ena sidan önskemål om att 
skolenheterna inte blev för stora vilket gällde för större städer och tätorter. I glesare befolkade 
områden kunde man inte heller bygga så stora skolor eftersom en del elever då skulle få orimligt 
långa skolskjutsresor. Som allmän regel för skolskjutsarna gällde för låg- och mellanstadiet att 
restiden från hemmet till skolan inte fick överstiga 30 minuter. För högstadiets del borde restiden 
för skolskjutsar inte annat än undantagsvis överskrida 45 minuter i vardera riktningen. (Källa: 
(Orring, 1967) 
 
 
6 Statsbidraget till skolskjutsar ifrågasätts (1950-talet) 
 
6.1 Samhällsutvecklingen 
 
Med bilen följde en stor omstrukturering av samhällena. Nya trafikleder byggdes. Dessa ledde till 
snabbare och mer tillförlitliga transporter, som i sin tur ledde till ökad attraktivitet i områdena 
kring de nya trafiklederna. Lokaliseringen av aktiviteter kring de nya vägarna ökade och därmed 
trafiken. Detta medförde i sin tur krav på nya vägar som ledde till nya lokaliseringar och så 
vidare. Staten stödde utvecklingen på många sätt. Stora belopp satsades på att bygga ut vägnätet 
och transporter med bil understöddes på olika sätt. (Källa: Linn, 1980) 
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Skolskjutsar i övre Norrland. Källa: Folkskolans historia del V 
 
6.2 Utvecklingen av skolväsendet 
 
Efter en tioårig utredningsperiod med 1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission som 
grund fattade riksdagen år 1950 beslut om genomförandet av en nioårig enhetsskola. 
Enhetsskolan skulle ersätta folkskolan fortsättningsskolan, högre folkskolan, den kommunala 
mellanskolan och realskolan samt till viss del flickskolan och den praktiska mellanskolan. 
Enhetsskolan skulle uppdelas i tre stadier, vardera omfattande tre år. Enhetsskolan skulle 
genomföras successivt. För de närmaste tio åren planerades huvudsakligen försöksverksamhet.  
 
I avsikt att utreda skolväsendets lokala och regionala ledning tillsatte ecklesiastikdepartementet 
1951 års skolstyrelseutredning. Utredningen föreslog en ny regional myndighet kallad 
länsskolnämnden. Till nämnden skulle överföras ett 60-tal decentraliserade grupper av ärenden, 
ett av dem var statsbidraget till skolskjutsningen.  
 
I nämnden inordnades den statliga regionala skolinspektionen. År 1956 fattades beslut i 
riksdagen om inrättande av länsskolnämnder. Länsskolnämnderna startade sin verksamhet 1958.  
(Isling, 1984) 
 
6.3 Skolskjutsning på entreprenad varierade i prissättning 
 
År 1952 överlämnade sakrevisionen en revisionsrapport till Kungl. Maj:t där de framhöll att 
prissättningen per sträckkilometer var mycket varierande för entreprenadskjutsar beroende på 
olika konkurrensförhållanden. Det fanns det tydliga tecken på kartellbildning eller missbruk av 
monopolställning. Man befarade att kommunerna inte var särskilt intresserade av att göra något åt 
detta problem på grund av att kommunerna endast bidrog med en femtedel av kostnaden för 
skolskjutsverksamheten.  
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Sakrevisionen menade att kostnaden borde delas lika mellan stat och kommun. En sådan reform skulle 
dock vara mycket svårt att genomföra. Därför föreslog man att staten skulle bidra med två tredjedelar 
av kostnaden. Ett annat förslag var att kilometergränsen för elever i sjunde klass eller högre skulle 
höjas från fyra till fem kilometer (Skolskjutsutredningen, 1958) 

 
6.4 Allmänna statsbidragsutredningen (SOU 1956:8) 
 
Allmänna statsbidragsutredningen (SOU 1956:8) framhöll att det fanns vissa olägenheter med 
statsbidragssystemet för skolskjutsverksamheten. Kostnaden borde prövas av statlig myndighet 
innan bidraget betalades ut. Fann myndigheten att kostnaden var oskälig skulle bidraget minskas 
till 80 procent av den skäliga kostnaden.  
 
Statsbidragsutredningen fann emellertid att detta skulle leda till en omfattande byråkrati och en 
förenkling av statsbidragssystemet borde bygga på generella principer. Utredningen framhöll att 
för just skolskjutsverksamheten var det svårt att hitta en godtagbar generell princip. En uppenbar 
svårighet var att det fanns två typer av transporter, dels särskild anordnad skolskjuts och dels 
transport av barn med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Den allmänna statsbidragsutredningens huvudsakliga inriktning var att framlägga förslag till 
förenklingar av gällande statsbidragssystem.  
 
6.5 Sakkunniga inom Skolöverstyrelsen utreder skolskjutsverksamheten  
 
År 1954 gav skolöverstyrelsen ett antal sakkunniga i uppdrag att utreda möjligheterna till 
besparingsåtgärder inom skolskjutsverksamheten. (Prop. 1957:122) I direktiven för utredningen 
framhölls bl.a. att skolskjutsverksamheten för varje år hade fått ökad betydelse som ett led i 
skolorganisationen och därmed, framförallt på landsbygden, kommit att i allt större utsträckning 
ingripa i barnfamiljernas tillvaro, samtidigt som verksamhetens växande omfattning kommit att 
skapa problem av ekonomiskt mycket betydande proportioner. (Skolskjutsutredningen, 1958) 
 
De sakkunniga fann att kostnaderna varierade beroende på antalet skolskjutsberättigade barn, 
antalet skjutsdagar för varje barn, skjutssträckans längd, valet av färdmedel, lokala 
prisförhållanden, förutsättningar för samkörning m.m. Två beräkningsalternativ prövades. Det 
ena var en kostnad per barn och skjutsdag och det andra kostnader per skolskjutskilometer. Det 
visade sig att med bägge beräkningsalternativen skulle det bli stora förskjutningar i 
statsbidragssystemet för skoldistrikten. Även andra beräkningsmetoder prövades. 
 
I Prop. 1957:122 Vissa statsbidrag på skolväsendets område, redovisades de sakkunnigas förslag. 
Utifrån angivna överväganden och redovisade beräkningar kom man fram till att en helt 
automatiserad statsbidragsgivning, som skulle befria de statliga myndigheterna från prövning av 
skolskjutsorganisation och skolskjutskostnader icke kunde genomföras utan en omläggning av 
statsbidragsstödet till de skilda distrikten.  
 
De sakkunniga ansåg att det fanns anledning att göra en översyn i den då gällande kungörelsen 
från 1947 (I kungörelsen från 1947 angavs tre skäl för att statsbidrag för skolskjuts skulle utgå: 
Besparingar i det allmännas utgifter, att bereda barn en skola i högre form samt lång eller 
besvärlig skolväg.) eftersom olika bestämmelser gällde för olika typer av skolskjutsning. 
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Enligt nu gällande kungörelse om statsbidrag till skolskjutsar gäller delvis olika bestämmelser för 
besparingsskjutsar, skolförbättringsskjutsar och skolvägsskjutsar. I praktiken är det omöjligt att skilja 
på dessa olika slag av skjutsar. (Prop. 1957:122)   

 
De sakkunniga framhöll att: 
 

I verkligheten anordnas emellertid inte, och kan inte anordnas, skolskjutsar åt samtliga barn som har 
ovannämnda skolvägar och som enligt en numera allmänt förekommande uppfattning är berättigade till 
skolskjuts. Anledningen härtill kan vara att det gäller enstaka barn, att vägen inte är framkomlig med 
bil, att bilar inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning, att föräldrarna inte gör anspråk på 
skolskjutsar etc. Ibland måste barnen av liknande skäl gå långa sträckor från hemmet till 
skjutshållplatsen. Här är ofta anledningen till att barnen inte kan hämtas närmare hemmet den, att 
skjutssträckorna och skjutstiderna måste hållas nere för att inte väntetiderna för vissa barn skall bli 
alltför långa och att en del av barnen skall få sin skoldag alltför utsträckt. (Prop. 1957:122) 

 
De konstaterade också att vid en rationalisering av skjutsverksamheten där större fordon satts in 
medförde att barn som tidigare blivit hämtade vid hemmet nu fick gå längre sträckor till 
skjutshållplatsen. Rationaliseringen kunde medföra mycket betydande förbättringar och dessutom 
en högst avsevärd besparing. Propositionen låg ligger till grund för kungörelsen SFS 1958:380 
där kilometergränser infördes. 
 
6.6 Skolskjutsutredningen, 1957  
 
År 1956 utgick statsbidrag till skolskjutsverksamheten i sammanlagt 930 skoldistrikt. (Från 1930 
motsvarande skoldistriktet lands- eller stadskommun. 1957 fanns det 1 036 kommuner i Sverige. 
När grundskolan och gymnasieskolan kommunaliserades 1962 övertogs skoldistriktens uppgifter 
av kommunerna.) Statsbidragets storlek var 27, 2 miljoner kronor och varierade kraftigt, mellan 
olika kommuner.  
 
Chefen för ecklesiastikdepartementet tillsatte år 1957 en sakkunnig för att utreda frågan om 
statsbidrag till kostnader för skolskjuts. (Skolskjutsutredningen, 1958) Uppdraget gällde att se 
över statsbidragssystemet för att förenkla detta samt att hålla nere kostnaden för verksamheten. I 
direktivet påpekas visserligen att besparingar av lärarlöner och andra utgifter är större än själva 
skolskjutskostnaden, ”men det motsäger inte, att utgifterna måste hållas på en i och för sig skälig 
nivå”. 
 
Skjutsningen av barn organiserades på tre sätt. Med allmänna kommunikationsmedel, särskild 
skolskjuts tillhandahållen av entreprenör och med fordon ägda av skoldistriktet.  
Utredningen diskuterade för och nackdelar med olika lösningar för beräkning av statsbidraget. 
Den sakkunnige föreslog följande modell för beräkningsgrunden: ”Beloppet per barn är lika med 
8 gånger kubikroten av antalet körkilometer jämkade till närmast hela tal.” 
 
Skolöverstyrelsen lämnade ett förslag om en generalisering av bidrag till skolskjutsning som 
skulle prövas på ett större antal skoldistrikt. Utredningen konstaterade att förslaget var bra ur 
flera aspekter, bl.a. utjämning mellan långa och korta resor, men att det inte var tillfyllest. 
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6.7 Svensk författningssamling, 1958 nr 380 
 
Intill den 1 juli 1958 utgick stadsbidrag till kostnader för inackorderingar och för skolskjutsar 
efter skilda kungörelser (KK 1943:538 och (KK 1947:346) Från och med nämnda dag ersattes de 
båda kungörelserna av en gemensam kungörelse om statsbidrag till kostnaderna för skolskjutsar 
och inackordering (KK 1958:380). Kungl. Maj:ts proposition nr 122 år 1957 och statsutskottets 
utlåtande nr 104 år 1957 bildade underlag för kungörelsen. Den innebar en liberalisering av 
tidigare gällande villkor för statsbidrag. Besparingskravet fick vika och som huvudregel infördes 
skolvägens längd som villkor för statsbidrag. 
 
I kungörelsen definierades skolväg som den kortaste användbara vägen till skolan, vilken 
jämställdes med arbetsplats till vilken eleven hänvisats och självskjuts en skjuts med fordon som 
framfördes av eleven själv. Paragraf 6 i kungörelsen angav att ”skolskjutsar skola ordnas på ett 
för elevernas hälsa och säkerhet betryggande sätt”. 
 
Statsbidrag för skolskjuts eller inackordering utgick till elever i årskurserna 1-3 som hade minst 3 
km till skolan. För årskurserna 4-6 var gränsen minst 4 km. För elever i lägst sjunde årskursen 
var gränsen 5 km. Förelåg särskilda skäl kunde länsskolnämnden medge att statsbidrag utgick 
även vid kortare skolväg. 
 
En maximeringsregel infördes för de skjutsar som hade få elever och långa avstånd där 
skolskjutskostnaden skulle jämföras med om barnen varit inackorderade. Översteg 
skolskjutskostnaden inackorderingskostnaden skulle statsbidraget begränsas. 
 
Efterhand växte kritiken mot inackorderingsbidraget var kopplat till bidraget för skolskjuts-
ningen. Man menade på att inackorderingsbidraget var satt efter en prisnivå från 1950-talets 
början och det behövde justeras upp i förhållande till den verkliga prisnivån. Motioner väcktes i 
riksdagen om detta. 
 
Under 1950-talet fördes diskussioner kring organisationen och utformningen av den nioåriga 
skolans högstadium. För att erhålla en god organisation av låg- och mellanstadierna krävdes det 
centraliseringar. Meningsskiljaktigheterna var stora när det gällde de pedagogiska och 
psykologiska problemen med skolskjutsningen. 
 
Skolöverstyrelsen publicerade en utredning 1957 med namnet ”Glesbygdens skolfrågor”. Där 
framhölls bl.a. att Sveriges skolbarn var ett farande släkte som årligen slukade miljoner kronor i 
statsbidrag för sina resor, trots att målet bara var bygdeskolan.  
 
6.8 Konsekvenser av skolnedläggning – ett exempel 
 
En undersökning om Skolans geografiska utveckling i Sverige som genomfördes i Hallsbergs 
kommun av Greger Torvald år 1972 visade att under 1950-60 talen lades sex skolor ner i 
Hallsberg. De 115 barn som på grund av nedläggningarna fick åka skolskjuts fick en 
genomsnittlig utökning av arbetsveckan i restid med drygt 3 timmar. 
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Som en sammanfattning kan sägas att nedläggningarna drabbade bygder med vikande 
elevunderlag. Särskilt hårt slog förändringarna på eleverna i de lägre klasserna. Dessa elevers 
betydligt kortare dag ställde ofta till bekymmer för dem som planerade skolskjutsverksamheten. 
Föräldrarna var oroliga för barnens säkerhet och att deras skolprestationer skulle bli sämre av 
resandet. 
 
 
7 Skolskjutsningen  ur pedagogisk, psykologisk och 
ekonomisk synvinkel  
 
7.1 Skolskjutsningens inverkan på elevernas skolprestationer  
 
Forskaren Hans Petersson vid Pedagogiska-psykologiska institutionen vid Lärarhögskolan i 
Stockholm gav 1960 ut en forskningsrapport som ett bidrag i den då aktuella diskussionen om 
centraliseringen av skolan. Det fanns vid den här tiden skilda uppfattningar om skolskjutsningens 
inverkan på elevers prestationsförmåga i skolan. Syftet med undersökningen var att belysa om det 
fanns en skillnad mellan skjutsade och icke skjutsade elevers prestationer i skolan. 
Undersökningen genomfördes i ett inspektionsområde i Norrland. Totalt 36 klasser på låg- och 
mellanstadiet deltog. 
 
Inledningsvis konstaterade författaren att det under 1940- och 1950-talen skett en relativ snabb 
uttunning av landsbygdsbefolkningen och att den utvecklingen skulle fortsätta. Flera andra 
utredningar visade att nyetablering av industriföretag på landsbygden var orealistiskt på grund av 
ogynnsam åldersfördelning, dåliga kommunikationer och ekonomiska faktorer. 
 
I rapporten beskrevs en undersökning från USA där man konstaterat att  transporter av elever 
hade gett fördelen av en modern skola till elever vars utbildningsmöjligheter annars kunde ha 
varit begränsade till en liten enlärarskola. ”De har skyddat hälsa och säkerhet hos eleverna, som 
annars varit tvungna att gå till skolan i alla slags väder, ibland på högtrafikerade bilvägar.” (The 
1953 Yearbook of the NEA Department of Rural Education) 
 
Resultatet av undersökningen visade att skolskjutsresor mellan 30 och 75 minuter enkel resa och 
dag inte påverkade skolbarnens prestationer i någon påvisbar grad. 
 
7.2 En ny kommunreform införs successivt 
 
I syfte att öka kommunernas möjligheter att på ett rationellt sätt ordna bl.a. sitt skolväsen 
fastställde riksdagen år 1964 en plan för kommunsammanslagning. De dåvarande 900 
kommunerna skulle under en tioårsperiod minskas till 280 kommuner. Reformen innebar att 
kommuner skulle successivt sammanföras till kommunblock som skulle bilda enhetskommuner. 
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Figur 6. Minskningen av antalet skolorter under åren 1949/50 till 1968/69. (Källa: Gerger Torvald, Skolans 
geografiska utveckling i Sverige, 1972) 
 
Läsåret 1965/66 fanns det i den obligatoriska skolan cirka 870 000 elever. Av dem åkte cirka  
240 000 elever skolskjuts, dvs. 27 procent av eleverna. Andelen sjönk därefter genom en fortsatt 
befolkningskoncentration till tätorterna. De skolskjutsade eleverna blev färre men de åkte i 
genomsnitt längre. Trots att skolskjutsarna drog stora kostnader skulle kostnaderna varit större 
med bibehållna mindre skolor. År 1981 uppgick kostnaden för skolskjutsarna i grundskolan 
enligt Svenska Kommunförbundets beräkningar till cirka 615 miljoner kronor. Detta motsvarar 
600 kr per grundskoleelev, alla inräknade. (Marklund, 1982) 
 
 
Tabell 1. Antal folk- och grundskolor 1930-2001. Uppgift saknas för perioden 1965-1971 
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Tabell 2. Antal elever i folk- och grundskolor tidsperioden 1930-2001   
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7.3 Det särskilda statsbidraget till skolskjutsar ifrågasätts 
 
År 1957 tillsatte statsrådet Gunnar Sträng en utredning som kom att benämnas 1958 års 
skatteutjämningskommitté. Kommittén överlämnade ett betänkande (SOU 1964:19) med titeln 
Kommunal skatteutjämning m.m. I betänkandet framlades förslag till bidragsgivning i 
skatteutjämnande syfte. Bidraget skulle kompensera bortfall av skatteunderlag och att ge 
skattelindring åt vissa kommuner.  
 
Skolöverstyrelsen som var remissinstans var positiv till slopandet av det speciella statsbidraget 
för skolskjutsverksamheten. Enligt skolöverstyrelsens mening borde statsbidrag riktas på 
rationaliseringar eller utveckling av berörda verksamhetsgrenar.  
 
Skolöverstyrelsen underströk att skolskjutssystemet visat mest negativa verkningar på det 
pedagogiska området. ”Systemet har lett till att kommunerna underlåtit att utnyttja de 
förbättringar i pedagogisk avseende som varit möjliga eller utnyttjat dem på ett från pedagogiskt 
synpunkt otillfredsställande sätt”. Skolskjutsorganisationen hade med andra ord fått styra 
skolarbetet i en ogynnsam riktning. (Remissyttrande över 1958 års skatteutjämningskommittés 
betänkande ”Kommunal skatteutjämning” SOU 1964:19 angående statsbidrag till kostnader för 
skolskjutsar och inackordering av skolpliktiga elever) 
 
I en bilaga till remissvaret förklarar experten, länsskoleinspektören Östen Persson, varför 
skolöverstyrelsen ansåg att statsbidragsgivningen borde ändras:  
 

De under åren vidtagna ändringarna i bestämmelserna för statsbidragsgivningen till skolskjutsar 
speglar indirekt samhällsutvecklingen. Ändringarna har vidtagits för att tillfredställa ett med åren 
ackumulerat behov av anpassning till förändringarna i samhället. Den nu gällande kungörelsen ((KK 
1958:380) kan sägas vara ett försök till anpassning till de förhållanden som var rådande vid 1950-talets 
början. Samhällsutvecklingen sedan dess och skolans anpassning till denna kräver nu enligt 
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överstyrelsens mening, att man söker en lösning från nya utgångspunkter, när det gäller statens bidrag 
till skolskjutsar. Orsakerna är flera. En av dem är skolskjutsverksamhetens omfattning. 

 
Östen Persson gjorde en tillbakablick och tog bl.a. upp de sakkunnigas utredning år 1956 som 
angav skolskjutsningens omfattning för 1951/52. Frekvensen var lägst i Malmöhus län. Av de 21 
059 skolpliktiga elever skjutsades 2 059 eller 10 procent. Skolöverstyrelsen genomförde mot-
svarande undersökning för läsåret 1962/63 i samma län och fann då att av 21 463 skolpliktiga 
elever skjutsades dagligen 7 600 eller 35 procent. I inte mindre än 17 av länets 62 lands-
kommuner och köpingar skjutsades mer än 50 procent av eleverna. Endast fem av kommunerna 
hade nått högstadiet. En markant ökning i skolskjutsfrekvens skulle följa i takt med grundskolans 
genomförande, eftersom den byggde på en centralisering av årskurserna 7-9.  
 
1962 års riksdagsbeslut om grundskolan innebar ett accepterande av en skolreform som byggde 
på en omfattande skolskjutsverksamhet. Förslag om en utvidgning av den gymnasiala 
utbildningen skulle utlösa krav på reguljära skolskjutsar även för elever i den utbildningen. 
 
Persson menade att när man i 1956 års kungörelse införde minimiavstånd på skolvägens längd 
som villkor för skolskjutsning torde dessa ha uppfattats som generösa. År 1964 var 
föräldraopinionen en annan. Avståndet på 3-5 km kunde ses som oskäligt långt för barn som 
skulle gå eller cykla i ett land där det år 1963 fanns över 1 500 000 personbilar. Kravet på 
omprövning av gällande skolvägsavstånd hade med åren vuxit i styrka. Den ökande bilismen 
medförde också krav på säkra skolskjutsar.  
 

När vägarna byggs ut för en ökande och allt snabbare trafik förefaller det ofta som man bortsåg från 
behovet av speciella anordningar för gående och cyklister. Särskilt besvärligt blir det då situationerna 
för de skolelever som får ta sig till skolan till fots eller per cykel beroende på att skolvägen är för kort 
för skolskjuts. Den från föräldrahåll ofta framförda önskan om skolskjuts av säkerhetsskäl är fullt 
förståelig. (Kungl. Skolöverstyrelsen, 1964, remissyttrande över 1958 års skatteutjämningskommittés 
betänkande. Kommunal skatteutjämning. (SOU1964:19) 
 

7.4 Det speciella statsbidraget för skolskjutsverksamheten avvecklas  
 
I propositionen 1965:43 föreslogs att det speciella statsbidragssystemet för bl.a. skolmåltider och 
skolskjutsar skulle upphöra. Medel för dessa ändamål skulle ingå i det allmänna skattejämnande 
bidraget. Skolskjutskostnaden för budgetåret 1964/65 beräknades till 70 miljoner kronor.  
 
Vidare gavs förslag till förordning om skatteutjämningsbidrag.  

 
Med den starka kommunala förankring som skolväsendet nu har synes inte vara nödvändigt att 
upprätthålla en speciell bidragsgivning på detta utgiftsområde. Tvärtom kan ett bidrag med så hög 
bidragsdel, varom här är fråga, vara ägnad att motverka en naturlig inriktning av verksamheten.  
 

Statsbidraget för skolskjutsning var emellertid en liten del av skolans hela kostnad och bidraget 
kunde med fördel ingå i det kommunala skatteutjämningsbidraget. Det särskilda statsbidraget för 
skolskjutsverksamheten avvecklades vid den tidpunkt då skattereformen trädde i kraft, dvs. 1 
januari 1966. 
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År 1926 utgick statsbidrag för skolskjuts med 50 procent av den totala kostnaden. År 1935 
beslutades att statsbidrag skulle utgå med 80 procent av den totala kostnaden. 
 
Tabell 3. Siffror som illustrerar de mycket stora förändringar som skett inom skolan. 
 
 Antal skolor 

 
Antal elever 
 

Antal bilar 
(avrundat) 

Antal bussar
 

Statsbidrag 
för skol- 
skjutsning 

Antal elever 
som åker 
skolskjuts 

Antal skol- 
skjutselever i 
procent 

1881 9 525 653 003 0 0 0
1926  30 000  
1935 14 066 619 322 159 000 3 914 200 000 6 848 1,1
1940 12 411 548 682 81 000 4 800 1 200 000 19 760 3,7
1955 8 612 772 282 755 000 8 300 27 000 000 144 647 18,2
1965 X* 891 123 1 935 000 10 200 70 000 000 240 000 27,2
* uppgift saknas 
 
(Viss skillnad i statistiken finns på grund av olika källor: Folkskolans historia, del VI, Skolskjuts och skolprestation, 
Hans Petersson, 1960, Skolan och svångremmen, Sixten Marklund, 1984 Skolverkets statistik m.m.) 
 
7.5 Strukturförändringar i samhället 
 
Under 1960- talet skedde stora förändringar i samhället. Industrierna växte och den ekonomiska 
tillväxten var stor. Industrin utvecklades mot storskalighet och koncentration. Flyttningen från 
landsbygden till tätorterna fortsatte i ökad takt. Utanför de gamla stadskärnorna planerades 
särskilda industriområden och nya områden för boende. Stora skolor och stora varuhus byggdes i 
utkanten av samhällena. Hela denna samhällsutveckling underlättades genom att många 
människor kunde färdas med egen bil. Under 1960 talet ökade antalet motorfordon från  
1 700 000 till 2 400 000. Befolkningen i tätorterna ökade. (Linn, 1980) 
 
Tabell 4. Folkmängd 1860-1990 och andelen av folkmängd som bodde i tätort. (Torvald, 1972 och 
Nationalencyklopedin) 
 
Årtal Folkmängd i milj. Procent i tätort 
1860 
1900 
1920 
1940 
1960 
1990 

3,9 
5,1 
5,9 
6,4 
7,5 
8,5 

14 
32 
45 
56 
73 
83 

  
 
De stora kommunsammanslagningarna under detta årtionde ledde till att antalet kommuner 
minskade från 2 300 till 300. Grundskolereformen krävde nya och större skolor. Många mindre 
skolor drogs in och barnen fick åka skolskjuts till de större orterna. För många elever betydde det 
långa arbetsresor med bil eller buss varje skoldag. 
 
Under 1960-talet satsades stora resurser på vägar och gator för att öka bilarnas framkomlighet. 
Planeringen av gatu- och vägnätet och utbyggnaden av trafikleder skedde med stor tilltro till 
biltrafikens utveckling. 
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I takt med att bilarna blev allt fler och tätorterna större blev också biltrafikens negativa 
verkningar alltmer påtagliga. Olyckstalen sköt i höjden och man började uppmärksamma 
bilavgaser och buller.  
 
7.6 Barns säkerhet i trafiken uppmärksammas 
 
Redan under 50-talet uppmärksammades barnolycksfallen till följd av trafiken. En undersökning i 
Stockholm angående barnolycksfall bland barn mellan 0 och 14 år visade att var tionde barn 
råkade ut för en skada som krävde läkarvård. Trafiken svarade för 10 procent av olycksfallen 
vilka  också i allmänhet var svårare än övriga olycksfall. Utredningar, forskning och utvecklings-
arbeten startades som ett led i arbetet med att förebygga olycksfallen.  
 
År 1960 presenterades nya forskningsrön om barn och trafik genom professor Stina Sandels vid 
Barnpsykologiska institutionen i Stockholm. Resultaten av hennes undersökningar kan kort 
beskrivas så här:  
 
Barn handlar i trafiken utifrån helt andra förutsättningar än vuxna beroende på ålder och 
utveckling. Inget barn kan gå utöver sin egen mognad och ingen vuxen kan driva fram mognad 
hos ett barn. Barn är själva aldrig skyldiga till de trafikolyckor de är inblandade. Att en olycka 
händer beror på att vuxna saknar förmåga att sätta sig in i barns situation. Om vuxna inte skapat 
förutsättningar för olyckan hade den inte behövt inträffa. 
 
Vid Barnpsykologiska institutionen i Stockholm genomfördes även en riksomfattande 
undersökning som bl.a. behandlade trafikolyckor bland skolbarn som fotgängare och cyklister. 
Undersökningen behandlade särskilt riskfyllda situationer när barnen var på väg till och från 
skolan eller skolskjutshållplatsen. 
 
7.7 Anhållan  om skärpta föreskrifter för skolskjutsning 
 
De redovisade barntrafikolyckorna gav anledning för Skolöverstyrelsen att överlämna en 
skrivelse till Statens Vägverk (17 november 1967) med begäran om att Vägverket skyndsamt 
skulle ”utfärda skärpta med nutida trafiksäkerhetskrav överensstämmande föreskrifter för 
skolskjutsar.”  
 
Vägverket redovisade den 6 december 1967 till Kungl. Maj:t Skolöverstyrelsens framställning 
och anförde bl.a. att verket var angeläget om att skolskjutsningen skedde under så betryggande 
former som möjligt. Verket var berett att verka för detta inom ramen för dess befogenheter, men 
att ändra trafikförfattningen hade verket inte befogenheter till och föreslog därför att Kungl. Maj:t 
lät utreda frågan. 
 
7.8 Skolskjutsarna och trafiksäkerheten, SOU 1969:26 
 
Mot denna bakgrund tillsatte kommunikationsdepartementet 1968 en utredning. Som 
utredningsman tillkallades ledamoten av andra kammaren Rune Carlstein. I utredningsdirektiven 
konstaterades att skolskjutsverksamheten ökat väsentligt under senare år och några egentliga 
regler ur trafiksäkerhetssynpunkt inte fanns för skolskjutsverksamhetens ordnande. En utredning 
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borde göras med utgångspunkt i olyckor i samband med skolskjuts. Utredningen resulterade i 
betänkandet Skolskjutsarna och trafiksäkerheten, SOU 1969:26.  
 
I inledningen till betänkandet framhölls följande:  

 
I kontrast mot det faktum att så många barn och ungdomar tvingas befinna sig på vägarna står de ofta 
bristfälliga föreskrifterna i fråga om skolskjutsarnas säkra ordnande och fordonens utformning och 
utrustning. Ett annat ofta förbisett problem är den från trafiksäkerhetssynpunkt inte alltid ofarliga väg 
eleverna har att färdas till och från skola och skolskjuts. (Skolskjutsarna och trafiksäkerheten, SOU 
1969:26).  
 

7.8.1 Säkerhet utanför fordonet 
Tre olyckstyper ansågs som särskilt riskfyllda. Det gällde när eleverna steg av och på bussen, att 
eleverna kunde komma under fordonet när bussen saktade in för att stanna vid hållplatsen och att 
eleverna kunde bli påkörda när bussen körde in på skolgården. Utredningen menade att barnen 
inte var inte tillräckligt medvetna om vilka faror de utsattes för vid dessa tillfällen. Utredaren 
rekommenderade att skolskjutshållplatsernas placering, utformning, utmärkning och underhåll 
skulle ägnas särskild uppmärksamhet . Vidare föreslogs att frågan om förbättrad märkning av 
skolskjutsarna undersöktes av lämplig expertis. 
 
I frågan om skolskjutsning på skolgården hänvisade utredaren till Skolöverstyrelsen som redan 
hade utarbetat allmänna säkerhetsregler för skolskjutsar. För nya skolområden rekommenderades 
fullständig separering. I befintliga skolområden ansågs det finnas problem eftersom de var 
planerade på ett sätt som omöjliggjorde fullgod separering. Några tvingande föreskrifter kunde 
inte Skolöverstyrelsen utfärda för kommunerna.  
 
För att öka säkerheten vid skolan ”bör fordonen vara framkörda före sista lektionens slut”. Skolan 
rekommenderas att utse ordningsvakter vid av och påstigning och att eleverna fick bestämda 
platser i bussen. Regelbunden utbildning av elever, att föraren steg ut och följde eleverna över 
vägen samt granskning av varje elevs väg till och från skolskjutsen var några krav som borde 
ställas.  
 
Stopplikt vid skolskjuts diskuterades också men avvisades med hänvisning till att en stort antal 
bilister ignorerade de stoppliktsskyltar som redan fanns. Ett förslag som inte utredaren heller 
kunde stödja var hastighetsbegränsning vid passerandet av stillastående skolskjuts. En tidigare 
undersökning av professor Bengt Joel Andersson år 1961 med anledning av en framställning till 
kommunikationsdepartementet, föreslog att en generell begränsning av hastighet till 30 km/h 
skulle införas utanför skolorna.  
 
Praktiskt taget alla remissinstanser var pessimistiska till att ett sådant påbud skulle efterlevas. 
Visserligen skulle barnen få en bättre säkerhet i trafiken, men detta borde ske på ett för trafiken 
mindre störande sätt. Ökad upplysning till eleverna om lämpligt beteende i trafiken skulle verka 
mer säkerhetsfrämjande än den föreslagna hastighetsbegränsningen. 
 
7.8.2 Säkerhetsbälten 
Fördelar och nackdelar med säkerhetsbälten diskuterades också i utredningen. Det var viktigt att 
säkerhetsbältet hade en töjande egenskap. ”Vid tillräckligt styva band kan den stötvåg som 
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uppstår vid en kollision komma i resonans med egensvängningstalen hos inre organ och på så sätt 
orsaka skador på dessa. Sådan risk föreligger främst beträffande överkroppen” 
 
I propositionen 1967:166 beskriver hur en arbetsgrupp inom kommunikationsdepartementet 
utarbetade förslag till motorfordons beskaffenhet och utrustning. Gruppen förordade säkerhets-
bälte i personbilar på alla sittplatser. LO, Svenska Lasttrafikbilägareförbundet, Svenska 
Busstrafikförbundet och Svenska Taxiförbundet ansåg dock att det skulle bereda stora svårigheter 
att få passagerarna att använda sådana bälten.  
 
Ett krav på bälten i skolskjutsar skulle innebära att samma antal barn som vuxna skulle kunna 
transporteras i ett fordon. Utredningen konstaterade att det visserligen var odiskutabelt att 
säkerhetsbälten hade en trafiksäkerhetshöjande effekt, men det var inget vunnet med att ställa 
säkerhetskrav som minskade kommunernas möjlighet att ordna skolskjutsar.  
 
Hjälmanvändning i skolskjutsen diskuterades också men det skulle leda till praktiska svårigheter. 
Barnen växte ur hjälmarna, de kunde glömma att ta med hjälmen vilket skulle leda till en 
besvärlig kontrollverksamhet. 
 
Följande krav ställdes: 
Krav på säkerhetsbälte endast på passagerarplats i framsätet. 
Vänsterdörrar på skolskjuts skulle vara spärrade under transporten. 
Samma regelverk skulle omfatta både fordon i yrkesmässig trafik som kommunens egna fordon. 
 
7.8.3 Samordning och planering av skolskjutsverksamheten 
Utredningen betonade vikten av att det i skolskjutsavtalet togs in de villkor skolstyrelsen 
bedömde som viktiga från trafiksäkerhetssynpunkt och att samråd skulle ske mellan olika berörda 
kommunala organ. 
 
Vid placering av hållplats konstaterades att det var svårt att avgöra vem som hade att besluta i 
frågan, väghållaren, trafikutövaren eller polismyndigheten. 1960 års vägsakkunniga ansåg i sitt 
betänkande Allmänna vägar (SOU 1968:17) att det var väghållaren ”i icke ringa utsträckning” 
som skulle anordna hållplatsen. De sakkunniga ansåg dock att det inte fanns någon sådan 
skyldighet.  
 
7.8.4 Inspektion 
Ett förslag till inspektion presenterades enligt följande:  
 

Av skolstyrelse utsedda personer skall vid lämpliga tillfällen kontrollera att av skolstyrelsen utifrån 
kungörelsen och dessa anvisningar givna föreskrifter iakttas. Sådan inspektion bör ske vid terminens 
början samt dessutom minst två gånger under terminen. Skriftlig rapport över inspektionen bör avges 
till skolstyrelsen. 
 

Utredningen menade att det var av stor vikt att skolskjutsverksamheten planerades ordentligt så 
inte föraren pressades att utföra transporten så snabbt som möjligt. Föraren skulle vara 
ansvarskännande, ha gott omdöme, ta del av den aktuella trafiksäkerhetsinformationen samt stiga 
ur fordonet för att se till att eleven korsade vägen när det var riskfritt. En förbättrad planering av 
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skolskjutstrafiken skulle medföra minskade väntetider. I första hand bör emellertid elevernas 
berättigande intresse av korta väntetider och så kort färdväg som möjligt beaktas. 
 
7.8.5 Övriga åtgärder 
Bland övriga åtgärder föreslogs att någon kompetent person granskade varje elevs skolväg till 
och från skolskjutsen samt under vilka förhållanden eleven väntade på skolskjutsen. 
Granskningen borde följas av råd till vad vederbörande elev skulle se upp med. Iakttagelserna 
borde också användas vid den trafikinformation som gavs vid skolstarten.  
 
7.8.6 En intensifierad upplysningsverksamhet 
Slutligen föreslogs en intensifierad upplysningsverksamhet för de elever som färdades med 
skolskjuts. Även skolskjutsentreprenören och föraren borde ta del av den informationen. Helst 
skulle också föräldrarna delta så att de kunde bidra till att hålla elevernas vaksamhet levande.  
 
7.8.7 Väntetid vid skolan 
En förbättrad planering av skolskjutstrafiken skulle medföra minskade väntetider. ”I första hand 
bör emellertid elevernas berättigande intresse av korta väntetider och så kort färdväg som möjligt 
beaktas.” (SOU 1969:27) 
 
7.9 Undersökning av elevers skolprestationer 1968 
 
År 1968 genomförde Sixten Marklund (1968) en jämförande studie av elevers skolprestationer 
mellan skjutsade och icke skjutsade elever i 150 klasser. Den hypotes som skulle undersökas var 
om den större skolans fördelar uppvägde transporternas nackdelar. 
 
Undersökningen som omfattade årskurserna 3 – 6 visade att de elever som åkte skolskjuts hade 
märkbart lägre prestationer. Marklund menade att en rimlig slutsats var att skolskjutsen hade en 
prestationsnedsättande effekt och att denna inte uppvägdes av att komma till en större skola. Att 
centralisera undervisningen var inte pedagogiskt motiverat men om det var ekonomiskt motiverat 
var en annan sak som måste bedömas från fall till fall. (Marklund, 1982) 
 
Den fortgående centraliseringen av skolväsendet medförde att antalet elever som åkte skolskjuts 
steg kraftigt. Dagligen färdades över 200 000 elever till och från skolan med skolskjutsar till en 
kostnad av cirka 135 miljoner kronor per år. 
 

 
8. Kungörelser, anvisningar och upplysning om 
skolskjutsning  (1970-talet) 
 
Sedan Kungl. Maj:t den 17 juni 1970 utfärdat kungörelse om skolskjutsning att gälla från och 
med den 1 januari 1971 fick statens trafiksäkerhetsverk bemyndigande att utfärda anvisningar till 
denna. 
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8.1 Förordningen om skolskjuts SFS 1970:349 
 
I förordningen definieras vad som avses med skolskjutsning och vilket ansvar kommunen har för 
anordnandet av skolskjutsar så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 
 
I 2 § föreskrivs att skolskjutsningen ska med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att 
kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 
 
I varje kommun ska 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. 
 
8.1.1 Trafiksäkerhetsverket (TSV) ger ut föreskrifter 
Föreskrifterna anger vad som ska beaktas vid tidsplanering, färdvägar, hållplatsers utformning 
och lokalisering. Föreskrifterna behandlar samrådsförfarande, ansvar för ordningen vid av- och 
påstigning, bilbältesanvändning etc. De delar av föreskrifterna som kan anses som särskilt viktiga 
för skolskjutsningen ur barnens synvinkel återges här:  
 
8.1.1.2 Tidsplaner och färdvägar 
I tidsplaner bör anges tidigaste avgång från vissa hållplatser. Körtiden skall beräknas så att 
föraren kan följa de bestämmelser som gäller för trafiken och vidta behövliga säkerhetsåtgärder. 
Vidare skall beaktas de ändringar i siktförhållanden och väglag som kan uppkomma.  
 
Färdväg för skolskjuts bör inte läggas över skolgård. Om färdvägen läggs över en skolgård bör 
den avskiljas från de områden där eleverna uppehåller sig. Backning på skolgård och område i 
direkt anslutning till skolan bör förbjudas. 
 
8.1.1.3 Hållplatser 
Vid skola bör hållplats för skolskjuts läggas i direkt anslutning till skolområdet. Kan hållplats 
inte förläggas i direkt anslutning till skolområdet och måste eleverna därför korsa väg med livlig 
fordonstrafik, bör det eftersträvas att gångtunnel, gångbro eller signalreglerat övergångsställe 
anläggs. 
 
Om på- eller avstigning skall ske vid livligt trafikerad väg bör särskilt anordnad hållplats 
användas eller särskild hållplats för skolskjutsning anordnas. 
 
8.1.1.3 Samråd 
Samråd enligt 2 § 2 st förordningen (1970:340) om skolskjutsning bör ske i god tid före varje 
läsårs början. Skolstyrelsen bör också samråda med dem som kommer att svara för 
skolskjutsningen, föräldraföreningar, trafiksäkerhetsnämnd eller motsvarande och representanter 
för skolskjutsförarna. Berör skolskjuts mer än en kommun bör samråd ske mellan skolstyrelserna 
i berörda kommuner. 
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8.1.1.4 Undervisning, ordning 
Vid läsårets början bör hållas särskild genomgång med de elever som färdas till och från skolan 
med skolskjuts. Genomgången bör omfatta trafiksäkerhets- och ordningsregler vid hållplats, vid 
på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från fordonet. Vidare bör lämnas 
råd och anvisningar om åtgärder och uppträdande i samband med en eventuell olycka. 
 
I samband med föräldramöte – särskilt när det gäller de yngsta eleverna – bör sådan genomgång 
också ske. (Trafiksäkerhetsverkets anvisningar för tillämpning av kungörelsen om skolskjutsning, 
KA 1-1970) 
 
8.2 Informationspaket om skolskjutsning 1971 
 

 

Med anledning av Kungl. Maj:ts kungörelse från 
1970 som trädde i kraft 1/1 1971 tog TSV i samråd 
med SÖ, NTF och Riksförbundet Hem och Skola 
fram ett informationspaket 1971. Paketet innehöll: 
 
- Stillfilm/bildband 
- Handledning för lärare och möteslärare 
- Elevmaterial för låg- och mellanstadiet 
- Broschyr ”Information om skolskjuts” 
 
Materialet som vände sig till representanter för 
skolstyrelser, skolskjutsförare, lärare, föräldrar och 
elever tog fasta på utredarens förslag om att alla 
berörda borde få samma information. Innehållet var 
uppbyggt utifrån de anvisningar trafiksäkerhetsverket 
utformat med stöd av Kungl. Majts kungörelse.  
 

 
Syftet var att lära eleverna regler för att skolskjutsningen skulle bli så säker som möjligt. Syftet 
var också att informera berörda representanter om de krav anvisningarna ställde samt att 
diskutera de lokala problemen och om möjligt komma fram till lösningar. 
  
Elevmaterialet var utformat så att eleverna först skulle se på ett bildband och därefter besvara ett 
antal frågor. Frågorna handlade om var man skulle vänta på bussen, hur man skulle uppträda inne 
och utanför bussen, var man skulle ställa skolväskan m.m. 
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Det fanns också förslag till utformning av informationsmöten där man skulle diskutera tidtabell, 
hur färdvägen borde planeras, hållplatsernas utformning, hur man kunde eliminera bråk genom 
ordningsregler m.m. Handledningen avslutades med en checklista där en tabell med åtgärder var 
kopplat till vem som var ansvarig. 
 
Broschyren ”information om SKOLSKJUTS” angav att 200 000 barn åker varje dag med en 
särskilt anordnad skolskjuts. Broschyren innehöll regler och rekommendationer t.ex. att det bör 
finnas busshållplatser eller busshållplatsfickor för barnen. ”Under inga omständigheter får 
hållplatsen vara utformad så att eleverna behöver vänta på körbanan.” ”Backning av skolbuss på 
skolgården bör vara helt förbjudet.”  
 
8.2.1 Till och från skolan – ur diabildserien för eleverna 
 

 

 
Att komma springande i sista 
minuten till hållplatsen kan vara 
farligt. . . . När du kommit till 
hållplatsen  bör du inte leka och 
springa  omkring i närheten av vägen 
utan lugnt vänta på bussen vid 
hållplatsen. 

De här barnen har cyklat till håll-
platsen. Om ni gör det måste ni tänka 
på att ställa ifrån er cykeln på ett 
ställe, där den inte hindrar andra 
trafikanter. Samma sak gäller om ni  
åker spark eller skidor. 

Här ser ni några barn som väntar på 
sin skolskjuts. De står vid sidan av 
vägbanan. Tycker ni att de står på en 
säker plats? Varför tycker ni det? 
 

 

Vid somliga hållplatser är det så många 
barn som går på bussen. På den här 
bilden har barnen ställt sig i kö för att i 
tur och ordning gå på bussen. 
 

 
Har man sin väska i knät blockerar man 
inte för andra och man slipper få sina 
skolböcker söndertrampade. Skridskor, 
väskor eller tunga saker får inte läggas 
i bakrutan eller på bagagehyllan. 

 
8.3 Nya regler om utmärkning av skolskjuts 
 
År 1976 infördes nya bestämmelser om utmärkning av skolskjuts. ”Fordonet skall vara utrustat 
med reflekterande skylt och två upptill placerade lyktor som placeras såväl fram som baktill på 
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fordonet. Blinklyktorna skall tändas när fordonet befinner sig 100 meter från den plats där på - 
och avstigning skall ske. Enligt vägtrafikkungörelsen åligger det på fordonsföraren att hålla en 
med hänsyn till förhållandet tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig en skolskjuts som 
stannat”. (Ds K 1979:6) De nya bestämmelserna föranledde TSV att uppdatera skolskjuts-
materialet i de delar som gällde information till berörda vuxna. 
 
8.4 Till och från skolan, ett informationsmaterial, 1976 
 
De nya föreskrifterna om utmärkning av skolskjuts föranledde Trafiksäkerhetsverket att ge ut ett 
nytt informationsmaterial.  

 
Fr.o.m.1 september 1976 ska alla fordon som används som skolskjuts vara utrustade med en ny typ av 
varningsskylt som blinkar när skolskjutsen ska stanna. Skylten ska vara reflekterande eller genomlyst. 
(Till och från skolan, 1976) 
 

Materialet bestod av tre skrifter under rubriken ”Till och från skolan” De riktade sig till 
skolskjutsförare, lärare och mötesledare samt föräldrar.  
 
Skriften till föräldrar uppger att 250 000 barn åker skolskjuts till och från skolan. Det finns vissa 
skillnader i informationspaketet jämfört med materialet från 1971. I diabildsserien från 1976 
finns det nytagna bilder och frågorna till bilderna är färre. Innehållet är i stort sett detsamma 
frånsett att skriften till föräldrarna påvisar vilka möjligheter föräldrar har för att påverka 
skolskjutsmiljön.  
 
8.5 Åtgärder för att förbättra lokal och regional trafik, Prop. 1977/78:92 
 
I Prop. 1977/78:92 Åtgärder för att förbättra lokal och regional trafik diskuterades bussbidrags-
systemet för skolskjutsverksamheten. En grundläggande princip i dåvarande statsbidragssystem 
var att bussbidrag inte skulle utgå till skolskjutstransporter. Utredningens uttalande borde ses mot 
bakgrunden av att skolskjutsning var en kommunal uppgift och att det särskilda statsbidrag som 
tidigare utgick slopades i samband med reformeringen av skatteutjämningssystemet. Statsrådet 
Thuresson som var föredragande anförde: 
 

Mot bakgrund härav har jag funnit det lämpligt att helt slopa skolskjutsavräkningen i 
bussbidragssystemet. Härigenom ökar möjligheterna till samordning mellan skolskjutsning och 
linjetrafik, samtidigt som den statliga bidragsgivningen underlättas i administrativt hänseende. (Prop 
1977/78:92) 
 

Kritik framfördes av lärare, elever, Hem och Skola-föreningar m.fl under 1970-talet mot poäng-
systemet för skolskjutsfordon. År 1977 tillsatte TSV en arbetsgrupp för att se över föreskrifter 
om utrymmet i skolskjutsfordon. I arbetsgruppen ingick representanter från TSV, Svenska 
Kommunförbundet och RHS samt vissa branschförbund.  
 
Arbetsgruppen som överlämnade ett PM till TSV 1978 föreslog att poängsystemet avskaffades. 
Högstadieeleverna skulle betraktas som vuxna och låg- och mellanstadieeleverna skulle få ett 
utrymme på 76 procent av vad en vuxen krävde. Arbetsgruppens majoritet bedömde att förslaget 
skulle få begränsade konsekvenser och det var viktigt att genomförande inte föranledde att färre 
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elever fick skolskjuts. Förslaget var ute på remiss till ett 25-tal myndigheter och organisationer. 
Betänkandet resulterade inte i några förändringar i TSV:s föreskrifter. 
 
År 1979 tog TSV upp frågan på nytt i en skrivelse till kommunikationsdepartementet. 
Departementet vidarebefordrade frågan till den pågående trafiksäkerhetsutredningen för att 
övervägas i utredningen Barns trafiksäkerhet. I skrivelsen föreslår TSV att på odelat säte för tre 
personer kan fyra barn sitta. TSU (Trafiksäkerhetsutredningen) ansåg att den utredning som TSV 
genomfört kunde ge underlag för en bättre lösning än den som föreslagits. 
 
8.6 Barns trafiksäkerhet, Ds K 1979:6 
 
Det var mot bakgrund av de stora förändringarna som skett i barnmiljöerna och på grund av de 
forskningsresultat kring miljöåtgärder och olycksfallsutveckling samt forskning om barns 
förmåga att klara sig i trafiken som kommunikationsdepartementet år 1975 tillsatte en särskild 
arbetsgrupp inom den från 1973 pågående Trafiksäkerhetsutredningen (TSU). Gruppens arbete 
resulterade i betänkandet Barns trafiksäkerhet. (Ds K 1979). I betänkande finns ett avsnitt på elva 
sidor om skolskjutsar. 
 
Utredningen konstaterade att sedan det särskilda statsbidraget för skolskjutsverksamheten 
upphört och bidraget inarbetats i skatteutjämningsbidraget fanns det inte längre några 
bestämmelser om skolvägens längd för att anordna skolskjuts.  
 

Många kommuner torde dock följa statsbidragskungörelsens regler om skolvägens längd. En del 
kommuner anordnar främst p.g.a. trafikolycksfallsrisken skolskjuts även vid kortare skolväg. Mot de 
kommuner som allt för benhårt håller fast vid skolvägens längd och mindre beaktar t.ex. 
olycksriskerna har kritik framförts. (Barns trafiksäkerhet, Ds K 1979) 

 
8.6.1 Skolskjutsolyckor 
Utredningen hänvisade till en undersökning som genomförts inom TSV där man genom en 
förfrågning till samtliga skolstyrelser kartlagt personolyckor i samband med skolskjutsningen. 
Undersökningen omfattade två läsår, 1975/76 och 1976/77. Sammanlagt dödades nio barn under 
denna period, 25 skadades allvarligt och 31 lindrigt. Det var avstigningsolyckorna som fick de 
svåraste konsekvenserna. Av de 9 dödade barnen var det 7 som dog vid avstigning. 
 
8.6.2 Stopplikt 
Utredningen diskuterade stopplikt i samband med skolskjuts. 
 

 Stopplikt kan te sig bestickande men torde inte enbart medföra fördelar ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Exempelvis kan skyldigheten att stanna medföra oöverlagda omkörningar då blinkande ljus slås på. 
Viktigt är också att barnen lär sig endast ett beteende i anslutning till bussar och att detta fungerar även 
då barnet åker i vanlig buss. 
 

Trafiksäkerhetsutredningen ansåg inte att det fanns skäl att föreslå stopplikt. I riksdagen väcktes 
en fråga om det var lämpligt med hänsyn till elevernas säkerhet att personer i mycket hög ålder 
körde skolskjuts. Utredningen menade att det inte var motiverat att ställa högre krav på 
skolskjutsar än på förare av taxi och buss. 
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8.6.3 Inre ordning i skolskjutsarna 
På frågan om bristande ordningen i skolskjutsarna ansåg utredningen att den främsta orsaken var 
att alla elever inte kunnat beredas sittplats. TSU underströk vikten av att skolstyrelserna 
fullgjorde inspektioner enligt ålagda föreskrifter. 
 
8.7 Förändringar inom skolväsendet påverkar skolskjutsverksamheten 
 
8.7.1 SIA-reformen 
Under 1970-talet pågick inom hela samhället en decentralisering. Genom att decentralisera 
beslutsfattandet skulle samhällsmedborgarna (brukarna) få en ökad insyn och bättre möjligheter 
att kunna påverka, bli delaktiga och ta ansvar för gemensamma angelägenheter. Reformen om 
skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53) var ett led i denna strävan. 
 
Skolan skulle ses som ett centrum för samverkan där en samlad familje-, social-, kultur- och 
fritidspolitik för barn och ungdom utgör grunden. Skoldagen som startade och slutade vid samma 
tid för alla barn skulle innehålla timplanebunden undervisning, fritidsverksamhet och frivillig 
verksamhet. Skola, förskola och fritidshem skulle finnas på samma ställe så att de kunde 
samordna verksamheterna. Detta skulle ge vinster inte minst inom skolskjutsverksamheten. 
 
 I och med läroplanerna 62 och 69 hade timplanerna förändrats så att de yngre eleverna behövde 
extra skjutsning om de inte skulle få orimligt långa väntetider. Genom att fritidsverksamheten 
fortsatte på eftermiddagarna löstes en del av dessa problem. Samtidigt uppstod nya problem. 
Skolskjutstrafiken vid skolområdet ökade kraftigt särskilt på morgonen. Föräldrar skjutsade och 
hämtade barnen i betydligt större utsträckning än tidigare. De flesta skolor i landet byggdes på 
50- och 60 talen eller dessförinnan. Man hade inte förutsatt de samhällsförändringar som tog 
form redan i slutet av 1970-talet.  
 
De flesta skolor har bara en infart som skolskjutsar, föräldrar samt gående och cyklande barn 
måste använda. Vid många skolor saknades och saknas fortfarande vändplats för skolskjuts och 
för personbilstrafik. När barn stiger av bussarna, kommer gående och cyklande kan de lätt bli 
påkörda när bilarna backar för att vända. En del skolskjutsar använde och använder fortfarande 
skolgården som av - och påstigningsplats. 
 
8.7.2 Hållplatser och skolgårdar utgör stora olycksrisker 
Redan i 1968 års utredning om Trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning (SOU 1968:17) 
pekades skolgårdar och hållplatser ut som stora olycksrisker.  
 
8.7.3 Allmänna råd från Skolöverstyrelsen 
Skolöverstyrelsen (SÖ) utformade 1979 råd och rekommendationer om hur trafiken skulle ordnas 
runt skolan. Busshållplats vid skola rekommenderades ligga i direkt anslutning till skolområdet, 
så att eleverna inte behövde korsa någon körbana vid ankomsten till eller vid avfärden från 
skolan.  
  
SÖ rekommenderade att gång- och cykeltrafiken placerades på ena sidan av skolan och 
biltrafiken på den andra sidan samt att parkeringsplatser skulle placeras så att man undvek trafik 
där barnen vistades. SÖ utformade också rekommendationer vad gällde skolvägarna  
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Biltrafik bör skiljas från cykel- och gångtrafik. Barnen bör helst inte passera starkt trafikerade bilvägar 
mellan skola och hem eller på väg till andra lokaler. Där så ändå sker bör korsningarna vara ordnade på 
ett betryggande sätt med hänsyn till trafiksäkerheten.” (Skolhushandboken 1979)  
 

De allmänna råden som upphörde 1984 ersattes av kommunala rekommendationer.  
 
År 1977/78 skjutsades 280 000 barn i grundskola och förskola till en kostnad av 450 miljoner 
kronor. 95 000 av dessa 280 000 barn åkte med linjetrafiken. 
 
8.8 Säkrare skolskjuts, Regler och råd, 1988 
 
År 1988 ökade kraven på barnens säkerhet i skolskjutsarna. De nya reglerna beskrevs i Säkrare 
skolskjuts och Regler och råd från Trafiksäkerhetsverket. Från och med 1 april 1988 blev det lag 
på att alla barn vid privata transporter måste använda bilbälte i personbil. Från och med 1 augusti 
krävde lagen att barn också vid skolskjutsning måste använda bältet när de färdades i bil med 
bilbälte. (Vissa undantag fanns dock) Dessutom måste barn upp till 5 års ålder använda särskild 
skyddsanordning. Skrifterna behandlade också säkerheten till och från skolskjutsen:  
 

Även om själva transporten oftast inte innebär några risker kan olyckor uppstå till och från 
skolskjutsen. Därför måste alla engagera sig. Både föräldrar, lärare, skolskjutsförare, politiker och 
andra trafikanter. Det är de vuxnas skyldighet att lära barnen hur man uppträder i trafiken. I skolan bör 
barn som ska färdas med skolskjuts, få en särskild genomgång av trafiksäkerhet och ordningsregler. 
(Säkrare skolskjuts, 1998) 

 
 

9. Bilismen intensifieras på skolskjutsvägarna - föräldrar och 
barn uttrycker oro (1980-och 90 talen)  
 

Med tiden har det vuxit fram en klar intressemotsättning mellan barn och bilar. Barn och bilar 
konkurrerar om miljöanspråk, trafiksäkerhet och rörelsefrihet. (Barns trafiksäkerhet Dsk 1979:6) 
 

Genom den allt intensivare bilismen under 80-och 90 talen och en ökad medvetenhet hos 
föräldrar om de olycks- och hälsorisker barn utsätts för när de vistades i trafiken ökade kvalitets-
kraven på skolskjutsresorna starkt. Barn utanför tätorten var i de flesta fall hänvisade till att gå 
eller cykla i vägtrafiken för att komma till skolskjutshållplatsen. På landsbygdens vägar med 
snabb och tung trafik var hastigheten inte sällan 90 kilometer i timmen eller högre. (Tillberg, 
2001)  
 
Föräldrarna ansåg att det var oacceptabelt att barnen skulle gå eller cykla utmed en livligt 
trafikerad väg utan trottoar eller gångbana. Problemen förvärrades när hösten och vintern kom 
med mörker, snö och upplogade vallar. 
 
Föräldrarna hade redan under 70-talet blivit upplysta om barns utsatthet i trafiken genom de 
riksomfattande kampanjerna: Barn i trafiken, BIT (1976) med målsättning att få de vuxna att ta 
större hänsyn till barns förmåga att klara trafiken och Barnet och trafikmiljön, BOT (1974-75) 
med inriktning mot en granskning av de yngre barnens trafikmiljö. Syftet med BOT kampanjen 
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var att hos föräldrar till barn i främst årskurserna 1-4 väcka intresse för en aktiv granskning av 
den lokala trafikmiljön och stimulera dem att komma med förslag till hur den kunde göras säkrare 
för barnen. 
 
För att nå ut till största möjliga antalet föräldrar engagerades de lokala hem och skola-
föreningarna i kampanjen. Via klassmöten informerades och aktiverades föräldrarna. 
 
9.1 Forskningsresultat kring skolskjutsning 
 
En rapport Nilsson, (1979) från en enkätundersökning som genomförts med  5 500 elever på låg- 
och mellanstadiet i Kristianstads kommun visade bl.a. hur arbetsam skolskjutsningen kan vara. 
Nybörjarna kunde först få gå eller cykla från bostaden fram till en skolskjutshållplats och sedan 
åka taxi till en annan hållplats för att där stiga på en buss som transporterade dem vidare till 
skolan. Resan kunde bli lång om eleven steg på i början av färden och sedan måste följa med hela 
turen runt. Barnen kunde ha upp till 1,5 km fram till hållplatsen. 
 
Nybörjarna upplevde inte så sällan oro och ångest för skolresan. De kunde få stå och vänta på 
bussen vid en starkt trafikerad gata, utan skyddsräcken och utan tillräcklig plats vid sidan av 
vägen. De yngre eleverna var också rädda för äldre kamrater som bråkade vid hållplatsen och i 
bussen. De var oroliga för trafiken vid på - och avstigningsplatsen.  
 
Undersökningen visade att föreskrifterna om samråd inte följdes. Skolstyrelsen skulle samråda 
med dem som svarade för skolskjutsningen, föräldraföreningen, trafiksäkerhetskommitté och 
representanter för skolskjutsförarna. Det visade sig emellertid att till mötet var inte någon 
representant för föräldrarna eller skolskjutsförarna kallade. 
 
Vidare skulle två representanter företa inspektion och skriftlig rapport över inspektionen avges 
till skolstyrelse. Två inspektörer var utsedda men det fanns inga rapporter från någon inspektion 
överhuvudtaget. 
 
9.2 Skolskjutsplanering och översyn av bestämmelser för skolskjutsning 
 
Problem med minskad transportkapacitet togs upp i prop. 1983/84:65. I propositionen avvisas 
tanken på ändrade bestämmelser om största antal passagerare vid skolskjutsning. Motivet var att 
omfattningen av skolskjutsverksamheten bestämdes av varje kommun och allt för stora kostnader 
kunde leda till inskränkningar vilket i sin tur skulle medföra en försämrad trafiksäkerhet. 
 
9.3 Regler om bilbältesanvändning skärps 
 
I en skrivelse till regeringen 1984 begärde TSV att reglerna för bilbältesanvändning skulle gälla 
alla som färdades i bil, oavsett ålder och längd och oavsett om de färdades i fram- eller baksätet. 
Den gällande lagstiftningen gällde endast bälte i framsätet. Från den 1 juli 1986 blev man skyldig 
att använda bälte även i baksätet med undantag för de som var kortare än 150 cm eller var under 
15 år. 
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Regeringen ansåg att vissa frågor måste klaras ut innan obligatoriet med bälten och 
skyddsanordningar kunde omfatta barn under 15 år. Hur skulle skyddsanordningen se ut? Särskilt 
besvärligt var detta i samband med skolskjutsning. En arbetsgrupp med representanter från 
kommunikationsdepartementet, TSV, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet 
tillsattes och gruppens arbete redovisades i rapporten ”Barn i bil” som föredrogs vid ett 
regeringssammanträde den 15 oktober 1987.  
 
I Prop. 1987/88:33 föreslogs att bestämmelser om användning av skyddsanordningar och bilbäte 
skulle träda i kraft 1 april 1988. Det föreslogs även att vid skolskjutsning med personbilar 
inklusive personbilsregistrerade småbussar (max 8 personer) skulle förare och passagerare 
använda bälte om sådant fanns. Användning av bälte i vanliga bussar bedömdes inte vara 
nödvändigt. Detta på grund av fordonets storlek och tyngd samt det begränsade utrymmet mellan 
stolsraderna. 
 
I samband med lämplighetsbesiktning av skolskjutsfordon fastställs det största antal passagerare 
som fordonet får transportera. Hänsyn tas därvid till elevernas utrymmesbehov vid olika åldrar. 
Om vissa krav på utrymmet i fordonet är uppfyllda, kan transport ske av flera elever än det antal 
vuxna passagerare som fordonet är byggt för och har bilbälte för. (Prop. 1987/88:33) 
 
9.4 Stopplikt vid stillastående skolskjuts 
  
Stopplikt vid stillastående skolskjuts utreddes och nästan samtliga remissinstanser var negativa 
till detta. Bedömningen var att stopplikt kunde få negativa konsekvenser på säkerheten för 
barnen. Det kunde vara svårt för barnen att avgöra och ändra beteende beroende på om det var en 
särskilt anordnad skolskjuts eller en buss i vanlig linjetrafik de färdades i. Vid i ordningsställande 
av på - och avstigningsplatser bör fortsatta ansträngningar göras för att uppnå högsta säkerhet för 
barnen. (Prop. 1987/88:33) 
 
9.5 Skolskjutsplanering, 1984 
 
Kollektivtrafikberedningen, KTB lämnade två delrapporter 1984. (KTB, 1983, 1984). I bak-
grundsbeskrivningen anges kommunernas kärva ekonomiska läge och intresset att finna nya och 
effektivare former för skolskjutsverksamheten. Rapporterna behandlade några praktiska försök 
till att effektivisera skolskjutsningen. Projektet var treårigt och startade 1981. Bl.a. föreslog man 
en ändring i ramschemats konstruktion genom en differentiering av tiden för skoldagens början 
och slut. På så sätt kunde att vissa delar skolskjutsningen överföras till linjetrafiken. 
 
Projektet mötte stora svårigheter, bl. a från elever och lärare som reagerade starkt mot förändrade 
skoltider. De skrev namnlistor mot en senareläggning av skoldagen. Även en del entreprenörer 
reagerade starkt kritiskt på projektet när konsekvenserna visade sig bli minskade körsträckor och 
minskning av antalet fordon. 
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9.6 Byggforskningsrådets rapport: Bebyggelse och lokalförsörjning på 
landsbygden 
 
Byggforskningsrådet publicerade en rapport 1985 där syftet var bl. a. att belysa 
bebyggelsemönstret och lokaliseringsprincipernas inverkan på transportbehovet. (Bjerkemo, 
Östlund, 1985) 
 

 
Figur. Principåtgärder för att få ett effektivare upphämtningsförfarande. 
 
För att effektivisera skolskjutsverksamheten anges tre exempel:  
 
1. Att skolskjutsen åker in på bivägar och hämtar barnen vid bostadsfastigheten anges som ej bra. 
2. Att barnen tar sig till den större vägen anges som bättre.  
3. Att barnen tar sig till den större vägen där de samlas på ett ställe (samlokalisering anges som 
det bästa alternativet för att effektivisera transporterna.) I och med detta kan barnen utnyttja 
befintlig linjetrafik i stället för extra skolskjutsar. 
 
Rapporten visade även med konkreta exempel hur ökade minimigränser för rätt till skolskjuts 
påverkade kostnaderna. Som exempel användes Strängnäs och en ökad kilometergräns med en 
kilometer vid tre rektorsområden leder till en besparing med 70 000 kronor. 
 
Två slöjdsalar behövde byggas på Fogdö skola till en kostnad av 1,7 miljoner kronor. Till detta 
kom en årlig driftskostnad. Med hänsyn taget till avskrivningar blev den årliga kostnaden 231 
000 kronor. Detta skulle ställas mot att skolskjutskostnaden för de 63 elever som åkte skolskjuts 
till en annan skola som hade slöjdsal var 15 000 kronor per år. Enligt rapporten visade detta 
exempel att det fodrades höga skolskjutskostnader för att dessa kostnader skulle väga upp 
kapitalkostnaderna. I gengäld innebär detta ofta att skolbarnens raster kortades ner eller att 
skoldagen blir längre. 
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9.7 Översyn av bestämmelserna om skolskjutsning, 1988 
 
En arbetsgrupp inom TSV genomförde en översyn om bestämmelserna för skolskjutsning 1988. 
Utgångspunkterna var att samma trafiksäkerhetsstandard skulle råda vid skolskjutstransporter 
som transporter av barn i andra sammanhang. Arbetsgruppen kom fram till följande förslag: 
 
- Poängsystemet slopas. 
- Krav på användning av bilbälte. 
- Användning av bilbälte i buss och lastbil som är utrustat med bilbälte. 
- Barn t.o.m. fem år skall använda särskild skyddsanordning. 
- Blinklyktor får vara tända till dess att bussen är 100 meter efter platsen där på/avstigning skett. 
 
Som stöd för avskaffandet av poängsystemet hänvisades till de mål för trafiksäkerhetsarbetet som 
riksdagen fastställde 1982. Där betonades att ”Barns problem särskilt ska beaktas”. Poäng-
systemet innebar att specialinredda skolskjutsfordon, registrerade för åtta vuxna, kunde ta upp till 
20 barn. 
 
Arbetsgruppen konstaterade att om en minibuss med 20 obältade barn skulle kollidera kunde 
detta få ohyggliga konsekvenser. Gruppen föreslog att barn som sitter i buss utrustad med bälte 
ska använda detta. Vägtrafikkungörelsens paragraf 117 krävde att barn upp till det barnet fyller 
sex år ska använda särskild skyddsanordning. Gruppen ansåg att samma krav borde gälla vid 
skolskjutsning men eftersom kravet skulle innebära omfattande praktiska problem och inte 
uppvägas av säkerhetsvinsterna så enades man om att sänka kravet en åldersgrupp till 5 år.  
 

Även frågan om stående barn i buss behandlades men gruppen rekommenderade att den frågan 
prövades i ett mycket vidare perspektiv. Ett av förslagen gällde blinklyktor som skulle vara tända till 
dess att skolskjutsen var cirka 100 meter från hållplatsen. De ekonomiska konsekvenserna för dessa 
förslag bedömdes som ringa med undantag av bälteslagen. Förslaget berörde dock inte fordon som var 
registrerade för skolskjutsning före den 1 augusti 1988. (TSV, Översyn av bestämmelserna om 
Skolskjutsning, 1988) 

 
 

10. Skolskjutsningen ur barnens och föräldrarnas perspektiv 
 

 

Under 1900-talens tre sista decennier 
blev det allt vanligare att föräldrar 
kontaktade media när skolskjuts-
problem uppstod.  
 
Särskilt vid höstterminsstarten har 
skolskjutsningen väckt uppmärksam-
het. Lokalpressen har gett stöd till 
föräldrar och barn. Här följer ett 
axblock av utdrag ur tidningsartiklar 
som belyser de vanligaste skolskjuts-
problemen och hur de bemötts av 
myndigheterna.  
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Elever går i strejk mot farlig skolväg  
På uppropsdagen i augusti 1979 fanns 13 av förstaklassens föräldrar på plats i Dergårdenskolan i 
Lerum. Men barnen stannade hemma. De skolstrejkade i protest mot den farliga skolvägen. Tidigare 
hade barnen från bostadsområdet Almekärr gått i Aspenässkolan nära hemmet. Men under våren hade 
skolstyrelsen beslutat att barnen skulle flyttas till Dergårdenskolan nästan två kilometer från Almenäs 
vilket betydde att barnen skulle passera två hårt trafikerade gator bland annat över genomfartsleden 
rakt igenom Lerum. ”Här håller bilarna mer än 50km/tim berättar en mamma. Och barnen ska gå över 
på en raksträcka där bilarna håller hög fart. Kommunen ville inte ställa upp med skolskjuts. Gränsen 
för att få skolskjuts var två kilometer och det fattades par hundra meter för barnen i Almekärr. 
Föräldrarna såg ingen möjlighet att följa barnen till skolan eftersom de förvärvsarbetade. Sju av 
föräldrarna var ensamstående. Föräldrarna bildade en aktionsgrupp som uppvaktade skolstyrelsen 
kommunstyrelsen och de politiska partierna. De framförde krav om att barnen skulle gå i Aspenskolan 
eller få skolskjuts. (Dagens nyheter, 1979) 
 

Skolstyrelsen vägrade att gå med på föräldrarnas krav. I stället beslutades att en skolvärdinna 
skulle hämta barnen på en samlingsplats och sedan följa dem till skolan. Sammanlagt gällde det 
18 barn. 
 
Skolstyrelsens ordförande ville inte hålla med föräldrarna om att den nya skolvägen var 
trafikfarlig. ”Tidigare har alltid förstaklassarna gått över vägen till skolan och det har aldrig hänt 
något, sa han. Det är fel att tala om en farlig skolväg även om den inte är helt lämplig”. Istället 
menar ordföranden att skolvärdinnan mycket väl kunde följa barnen till skolan tills man om några 
år hunnit göra skolvägen säkrare, bland annat genom att sätta upp trafikljus. 
 
Någon möjlighet att riva upp kommunens beslut om kilometergräns för skolskjuts såg han inte. 
”Ska vi bedöma skolskjutsning även från trafiksynpunkt blir det ju subjektiva bedömningar. Och 
det leder till en massa bråk”. (Dagens nyheter, 1979) 
 

Märkliga regler för skolskjuts 
Under rubriken: ”Märkliga regler för skolskjuts” frågar en förälder i Herräng: Hur kan kommunen 
införa så märkliga regler för skolskjutsar. Vår dotter Lina sex år har 2,5 km till förskolan och är 
berättigad till skolskjuts. Men först måste hon gå två km och har sedan möjlighet att åka skolskjuts en 
halv km. I praktiken vägrar skolkontoret att köra upphämtningsturen fram till Linas bostad. 
Skoldirektören säger att skolkontoret följer socialnämndens beslut för hur skolskjutsarna ska 
genomföras. Socialchefen hävdar att om barnet bor på lämpligt avstånd efter tvåkilometers regeln, blir 
barnet också hämtat. Vid farlig väg kan dispens lämnas av skolkontoret. Det beror på hur hållplatsen är 
placerad. På skolkontoret säger man att det finns ett tiotal barn på andra håll i kommunen som har 
likande problem som Lina. Problem som skolkontoret inte kan åtgärda eftersom ansvaret ligger på 
socialkontoret. Föräldrarna uppmanas att skriva till socialnämndens arbetsutskott och påtala 
problemen. (Enköpings tidning, 1986) 

 
Skolbussar får ofarlig hållplats 
En artikel från Enköping tar upp hur skolskjutschaufförerna protesterat mot att busshållplatsen varit 
trafikfarlig för barnen. Chaufförernas skyddsombud hade i en skrivelse påtalat trafikproblemen. 
Kommunens tekniska utskott antog gatukontorets förslag att bygga en egen säker busshållplats till 
skolbarnen. (Enköpings tidning, 1986) 

 
10.1 Föräldrar kan få stöd av närsamhällets föreningar 
 
Att föräldrar kan få hjälp av en samhällsförening är betydelsefullt. Undersökningar visar att 
föräldrar ofta känner sig osäkra på vart man ska vända sig för att få igenom sina krav. De 
upplever också en uppgivenhet gentemot byråkrati och myndigheters tröghet. "Ska det behöva 
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hända något innan man åtgärdar miljön?” är en vanlig kommentar från föräldrar till barn som har 
trafikfarliga skolvägar. 
 

Föräldrar agerar mot livsfarlig skolväg 
När barnen i Torskors i Karlskrona skulle börja i årskurs 2 ansåg de kommunansvariga att deras 
skolskjuts till och från Torskors och Mölletorp skulle upphöra. Enligt kommunens regler gäller att 
avståndet mellan skolan och hemmet ska vara minst 2 km för att ett barn ska vara berättigat till 
skolskjuts. Torskorsbarnens skolväg är 1,8 km. Det blev stora föräldraprotester. Föräldrarna ansåg att 
skolvägen var alldeles för farlig för barnen. 
 
Föräldrarna genomförde undersökningar om biltäthet, vilka slags fordom som passerade och bilarnas 
hastighet. En förälder dokumenterade skolvägen med video. Undersökningarna redovisades i en 
skrivelse till kommunen. Samtidigt togs problemet upp i massmedia. 
 
Enligt kommunens regler har de yngre barnen rätt till skolskjuts om avståndet mellan skola och hem är 
minst 2 km. Avståndet från Torskors till Spandelstorpsskolan är 1800 m räknat från första 
busshållplats, alltså 200 m för kort för skolskjuts. Kommunrepresentanten hävdade att vägen till och 
från skolan inte var trafikfarlig. Föräldrarna beskrev detaljerat de trafikfarliga ställena utefter 
skolvägen. Med stöd av Torskors intresseförening ställde föräldrarna krav på skolskjuts. Efter 
förhandlingar lyckades föräldrarna övertyga kommunansvariga och utverka skolskjuts för sina barn. 
(Ur projektet Forska och lära i närsamhället.) 

 
Barn och föräldrar protesterade mot beslut om skolskjuts 
I Örkälla utanför Skyttorp strejkade barnen i protest mot att de tvingades gå fyra kilometer till 
Skyttorps skola. Det fanns skolskjuts men det fanns inte plats för de barn som skulle börja i årskurs 
fyra.  
 
– Vi ansåg att vägen inte var trafiksäker, berättar representanten för föräldrarna och tillika ordförande i 
Vägföreningen. Vägsträckan är hårt trafikerad, har dålig sikt och det har funnits flera olyckstillbud när 
cyklister blivit prejade ner i diket. Det är det viktigaste men det är också för långt för 11 åringar att gå 
två gånger om dagen. Vintertid blir vägen ännu trafikfarligare. Då driver snön ofta igen över hela 
vägen.  
 
Även i Funbo var föräldrarna upprörda över ändrade skolskjutsturer och ändrade hållplatser. 
Föräldrarna till de sammanlagt 40 barnen höll sina barn hemma i protest mot de nya 
skolskjutsreglerna.  
 
Kommundelsnämnden kallade till möte för att klarlägga frågan. Efter flera timmars debatt mellan ett 
åttiotal föräldrar, kommundelsledning och en trafikplanerare beslöts att barnen tillfälligtvis skulle få 
skolskjuts. Under tiden skulle kommunen se över skolskjutsreglerna så att rätten till skolskjuts kunde 
beslutas. (Uppsala nya tidning, 1996 

 
10.2 Skolbarnen kan vara delaktiga och kartlägga skolskjutsresorna 
 
Skolbarnen kan ses som experter i arbetet med att kartlägga hur skolskjutsningen fungerar. De 
har erfarenhet och kan berätta om sina upplevelser och ge fakta kring arbetsresorna. Med stöd av 
de vuxna kan de sammanställa sina undersökningar och föreslå förbättringar av verksamheten.  
 
Inom projektet Forska och lära i närsamhället har en del klasser beskrivit sin skolskjutsresa i ord 
och bild. Dessa undersökningar ger ett värdefullt komplement till kommunens mera instrumen-
tella studier. Här följer några exempel från undersökningarna. 
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Min skolskjutsresa 
Vid 20 minuter i åtta går jag upp till bussen. Mitt emot hållplatsen är det en äng och en liten 
skogsdunge. När bussen kommer kliver jag på och ställer mig i mittgången. Det finns aldrig några 
sittplatser. På vägen till skolan ser man hästhagar, ängar hus, träd m.m. 
 
När jag kommer fram till skolan går jag in eller går till Vibacke om jag ska vara där. När jag ska hem 
upprepar jag samma procedur fast tvärtom. På hemvägen får jag oftast plats att sitta. Jag har 4 km till 
skolan. Jag tycker det är dötrist att åka buss. Det borde gå två bussar åtminstone på morgonen. 
(Jessica) 
 
Hem åker jag oftast buss 
Jag bor på Aldernäset, nära Stornäset. Jag har cirka 5 km till skolan. Jag åker till skolan med min 
moster som jobbar på Vibackeskolan. Min brorsa och min kusin åker också med. Vägen är ganska 
knölig och gropig till en början. Det är grusväg i cirka 700 meter. Sen blir det bättre. Nån gång händer 
det att jag cyklar eller åker buss. Jag cyklar samma väg som jag åker bil, men ska jag åka buss får jag 
åka runt hela norra ön. 
 
Om jag ska nämna några ställen som är jobbiga ska det väl vara korsningen nere vid skolan. Fast det 
går ganska bra. Ofta kliver jag av och går genom gångtunneln. På vintern tar det lite längre tid på 
grund av halkan. 
 
Hem från skolan åker jag oftast buss (i undantagsfall bil eller cykel). Då får jag åka hela vägen runt 
norra ön, vilket är jobbigt och tar lång tid. Det tar omkring 50-60 minuter att komma hem från det jag 
slutat skolan. Om jag inte ska av vid stallet, så får jag gå vår grusväg hem. Ska jag av vid stallet får jag 
gå cirka 1 km. Till en början är det stökigt i bussen, men efterhand blir det lugnare eftersom jag bor 
långt från skolan. (Maya) 
 
Min skolresa 
Jag väntar vid busshållplatsen i cirka 5 minuter. Det är tråkigt på vägen till skolan och på vägen hem är 
det kul. Det är tråkigt att stå och vänta på bussen om det är dåligt väder eller kallt. (Pontus) 
 
Blir det aldrig vår! 
Nu är klockan fem i halv åtta och jag måste gå till bussen Det är halt på vägen, den är täckt med snö 
och is. Blir det aldrig vår! Min väska är ganska tung för jag har gympakläder och en hel del böcker. 
Det är ca 500 m till busshållplatsen. Jag går genom skogen. Det är fortfarande alldeles mörkt på 
morgonen så här års. Det nästan ingen biltrafik på morgonen, så man kan gå mitt i vägen. 
 
Nu kommer bussen. I dag har jag tur, bussen stannar innan den åker till Gummemåla för att vända. 
Man får åka en bit extra, men det gör ingenting för det är betydligt varmare i bussen än utanför. Jag 
stämplar busskortet och sätter mig vid den bakre dörren. Vid Gummemåla stannar bussen några 
minuter för att det ska stämma med tidtabellen. Nästa hållplats är Fiskesjö. Där stiger 7 personer på. 
Bussen kör vidare förbi Månsamåla, Åfors träullshyvleri och Hjorthagen och stannar vid glasbruket .  
 
Nästa påstigning sker vid banken. Där kliver Caroline och några till på. Jag och Caroline pratar lite, 
förhör varandra på glosorna. Sen kör bussen till Eriksmåla skola där många kliver på. Färden går 
vidare mot Spritsmåla, förbi marknads platsen och pizzerian. Vi åker ut på stora vägen och kör sedan 
in på vägen som går förbi Hultakvarn, där stiger några till på.  
 
Bussen kör genom Broakulla och stannar på ytterligare några ställen. När bussen stannar vid Konsum 
kliver så många på att många får stå. När bussen bromsar in vid skolan försöker jag tränga mig ut. När 
vi är ute ur bussen ringer det in. En ny skoldag har börjat! (Anneli) 
 
Min hållplats ligger för nära vägen 
Jag heter Jenny Larsson och bor i Källmossen. Min adress är Källmossen 195 96 Rosersberg. Jag 
tycker att min väg och min hållplats är mycket farlig. Det finns ingen vägren och det är en hög backe 
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precis framför. Det är cirka 15 km till skolan och högsta hastighet är 70 km i timmen. Men en del 
brukar köra i 90-100 km i timmen. Dom brukar göra dåliga omkörningar också.  
 
Hållplatsen ligger nära vägen, det är inte upplyst och ingen busskur finns det heller. Särskilt på vintern 
är det farligt för då är det halt och mörkt. Jag tycker det blir lite trångt när det blir mycket snö för då 
plogar dom upp på våran hållplats. På morgonen brukar antingen mamma eller pappa följa med till 
hållplatsen. Vi får hålla till på tomten eller inne och leka. Det har hänt att min bror Jimmy har blivit 
påkörd när han klev av bussen. Han fick skrapsår och hjärnskakning. Det har hänt många älg- och 
rådjursolyckor. 

 
Den totala skolskjutskostnaden var 1981 cirka 615 miljoner (Marklund, 1982 och för 
grundskolan år 2000 1,6 miljarder (Skolskjutskostnaden för grundskolan, Skolverket, 2001) 
 
 
11. Tillståndsbild av skolskjutsverksamheten 
 
År 2002 beslöt Vägverket att dokumentera, sammanställa, beskriva och analysera en 
tillståndsbild av nuläget kring skolskjutsning i form av en kunskapsöversikt. Tillståndsbilden ska 
även ange vilka områden som det krävs mera kunskaper om samt vilka metoder som kan anses 
lämpliga för att ta fram dem.  
 
Tillståndsbilden/kunskapsöversikten baseras bl.a. på denna historiska genomgång av skolskjuts-
verksamheten.  
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Bilaga  
 
Sammanfattning av regelverket för skolskjutsning och statsbidrag (1926-1966) 
Från det att skolskjutsverksamheten infördes har inte kvalitetskraven på barnens resande kommit 
i första hand. Vid införande gällde det att genomföra en skolreform till lägsta möjliga kostnad. En 
vägledning kan vara att sammanfatta det regelverk som har styrt skolskjutsverksamheten. 
 
SFS 1926:143 anger att statsbidrag utgår för barn som har lång och svår väg till skolan och för 
besparingar. Statsbidraget utgick med 50 % av kostnaden. 
 
SFS 1933:288 vänder på ordalydelsen och anger som första skäl besparingar i det allmännas 
utgifter. Där man endast anger besvärlig skolväg ska statsbidrag kunna utgå där barnens skolväg 
är synnerligen lång eller svår. Statsbidraget utgick i regel med 50 % men i särskilda fall upp till 
75 % av kostnaden.  
 
SFS 1935:449 anger vid besparingar som första skäl. Där man endast anger besvärlig skolväg ska 
statsbidrag kunna utgå där barnens skolväg är synnerligen lång eller svår. Om skolskjutsning 
anordnas för att bereda barn en högre skolform var också bidragsberättigat. Statsbidraget utgick 
med 80 % av kostnaden. Kostnaden för skolskjutsningen fick inte bli högre än ”vad som betingas 
av hänsyn till gängse priser å orten”. Skjutsarna skulle även ordnas för barnens hälsa och trygghet 
på ett betryggande sätt. 
 
SFS 1940:416 var ett tillägg till föregående SFS. Tillägget var att när nytt avtal om 
skolskjutsning skulle ingås skulle anbud lämnas. 
 
SFS 1943:538 avser inackordering och här anges en avståndsregel för första gången. För årskurs 
1-3 var avståndsgränsen 4 kilometer och för årskurs 4 eller högre 6 kilometer. 
 
SFS 1947:346 anger vid besparingar som första skäl. Där man endast anger besvärlig skolväg ska 
statsbidrag kunna utgå där barnens skolväg är synnerligen lång eller svår. Om skolskjutsning 
anordnas för att bereda barn en högre skolform var också bidragsberättigat. Statsbidraget utgick 
med 80 % av kostnaden. Ansökningsförfarandet ändras jämfört med 1935 samt införande av 
bestämmelser för statsbidrag till självskjuts för elever i årskurs 7 eller högre. 
 
År 1949 överfördes beslutanderätten för skolskjutsärenden från skolöverstyrelsen till 
folkskoleinspektörerna. 
 
I SFS 1958:380 slopades besparingskravet som huvudregel och avståndsregel infördes. Årskurs 
1-3 minst 3 km, årskurs 4-6 minst 4 km och för årskurs 7 eller högre minst 5 km. Statsbidraget 
utgick med 80 % av kostnaden. En maximeringsregel infördes för de skjutsar som har få elever 
och långa avstånd där skolskjutskostnaden skulle jämföras med om barnen varit inackorderade. 
Översteg skolskjutskostnaden inackorderingskostnaden skulle statsbidraget begränsas. 
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Kritiken växte mot att inackorderingsbeloppet inte justerades i förhållande till den verkliga 
prisnivån och motioner väcktes i riksdagen om detta. 1966 avskaffas det särskilda statsbidraget 
för skolskjutsning 
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