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Inledning

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna skolskjuts till elever i grundskolan, 

grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I den här undersökningen 

undersöks hur skolskjutsen upplevs av vårdnadshavare i Vaggeryds kommun med barn 

som nyttjar skolskjuts.  

Syfte  
Undersökningen genomförs årligen och är ett viktigt 

underlag i det systematiska kvalitetsarbetet inom 

skolskjutsområdet. I detta arbete är det viktigt att 

skolskjutsteamet som arbetar med utveckling och 

ständiga förbättringar får en bild av hur 

kommuninvånarna upplever den service vi erbjuder. 

Resultatet från undersökningen är även ett viktigt 

underlag vid kommunikation med våra upphandlade 

skolskjutsentreprenörer.  

Enkätbeskrivning 
Undersökningen är skapad i det webbaserade 

enkätverktyget ES-maker och besvaras anonymt. 

Undersökningen är uppbyggd av variabler som gör 

att frågor styrs om beroende på vilka svar som 

erhålls. På så vis får respondenterna endast svara på 

frågor som är aktuella för just dem. Respondenterna 

har även bakgrundsvariabler kopplade till sig vilket 

möjliggör redovisning av resultat med utgångspunkt 

i olika grupper så som exempelvis olika 

transportformer, bostadsort, skola o.s.v.  

De tre svarsgrupperna inkluderar följande 

respondenter: 

- Skolbuss: De elever som åker med upphandlad 

skolskjuts som i dagsläget sker framför allt via 

Karlssonbuss men i viss mån även Kimmeheds  

- Skoltaxi/taxibuss: De elever som i normalfallet 

hämtas och lämnas vid hemmet av Kimmeheds  

- Kollektivtrafik: De elever som åker via 

Jönköpings länstrafik. 

I rapporten används olika färger för att visualisera 

respondenternas svar enlig vad som följer nedan: 

Färgerna röd, gul och grön används för att 

visualisera varierande nöjdhet. 

Blå färg används för att visualisera neutrala 

svarsalternativ. 

Grå färg = vet ej   

Distribution 
Mottagare av undersökningen är vårdnadshavare 

som har barn som är berättigade skolskjuts. En länk 

till undersökningen distribuerades till elevernas 

vårdnadshavare via den e-mailadress som i maj 

månad var registrerad i plattformen Dexter. I ett 

följebrev till vårdnadshavarna uppmanades de att 

besvara enkäten en gång för varje barn de har som 

nyttjar skolskjuts. Vissa vårdnadshavare fick således 

svara på undersökningen flera gånger. För en 

majoritet av de skolskjutsberättigade eleverna 

skickades undersökningen ut till båda 

vårdnadshavarna. De elever på gymnasiet som var 

18 år eller mer då undersökningen genomfördes fick 

besvara enkäten själva. För de elever som var under 
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18 år skickades enkäten till elevernas 

vårdnadshavare. Undersökningen har av praktiska 

skäl genomförts som en så kallad ”öppen” 

publikation vilket innebär att respondenterna inte har 

fått en individuell länk till enkäten. Positivt med 

detta sätt att genomföra undersökningen är att den 

administrativa bördan att distribuera undersökningen 

minskar liksom att varje respondent endast får ett e-

mail om undersökningen men ändå kan besvara 

enkäten flera gånger. Nackdelen är att 

enkätverktyget inte automatiskt räknar ut 

svarsfrekvensen.  

Svarsstatistik  
Undersökningen skickades ut till ca: 400 

respondenter. Av dessa svarade 254 vilket utgör en 

svarsfrekvens på ca: 65 %.  

Skolbuss 209 st 82% 

Skoltaxi/Taxibuss 34 st 13,5% 

Kollektivtrafik  11 st 4,5% 

 

Det är lägst svarsfrekvens bland de som åker 

kollektivtrafik. Detta beror troligtvis på att många 

tror att kollektivtrafik inte är skolskjuts och därmed 

bortser från att genomföra undersökningen. Att det 

är en så stor majoritet av de som svarat som har barn 

som åker skolbuss är förväntat eftersom denna grupp 

av respondenter antagligen upplever att de har en 

chans att påverka via undersökningen. Elever i 

särskolan åker i regel alltid skoltaxi eller taxibuss 

men det finns även andra elever som nyttjar den här 

typen av skjuts även om det rör sig om ett begränsat 

antal.  

Då svarsfrekvensen inom två av de transportsätt som 

redovisas i undersökningen är så pass låg i 

jämförelse med svarsfrekvensen för transportsättet 

skolbuss är det viktigt att ta i beaktande att detta får 

konsekvenser i redovisningen, speciellt då resultatet 

redovisas i procent eftersom ett svar väger tyngre då 

det är få som har svarat i en grupp. 

Bakgrundsfrågor 

Min närmsta tätort är 

 Upptagningsområde: De som svarat Vaggeryd 

 

Upptagningsområde: De som svarat Skillingaryd 

 

Mitt barn går på följande skola 

 

Mitt barn går i följande årskurs  
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Nyttjande av skolskjuts  

Hur ofta reser ditt barn med skolskjuts? 

 

 

 

Kommentar: 

De elever som nyttjar skolbuss och skoltaxi/taxibuss gör det i hög grad. Alternativen ”Några gånger i veckan” 

och ”Mer sällan” skulle behöva förtydligas då det inte framgår klart hur många gånger i veckan som avses och 

det blir därmed svårt att avgöra vad ”mer sällan” innebär. Det är en högre andel elever som åker kollektivtrafik 

som aldrig nyttjar skolskjutsen men i antal respondenter är det få, endast 3 stycken av de som svarat.  

 

 
Skolbuss Skoltaxi/Taxibuss Kollektivtrafik Total 

Namn Antal % Antal % Antal % Antal % 

Varje dag 150 71,8 23 67,6 8 72,7 181 71,3 

Några gånger i veckan 45 21,5 9 26,5 1 9,1 55 21,7 

Mer sällan 12 5,7 2 5,9 1 9,1 15 5,9 

Aldrig 2 1 0 0 1 9,1 3 1,2 

Total 209 100 34 100 11 100 254 100 
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Kommentar: 

Denna fråga besvarades endast av de som svarade mer sällan eller aldrig på föregående fråga. De mest vanligt 

förekommande anledningarna är att vårdnadshavarna hämtar och lämnar på fritids eller att avgångstiderna för 

skolskjutsen inte passar. Fritextsvaren under alternativet ”Annat” indikerar att en del respondenter har valt detta 

alternativ felaktigt då de t.ex. angett att de skjutsar sina barn, att barnet åker med särskolans buss eller att tiderna 

inte passar. Två respondenter anger att barnen åker moped till skolan. Två respondenter anger att de inte nyttjar 

skolskjutsen i högre grad på grund av missnöje.  

  

 

  

Av vilken anledning utnyttjar ni inte skolskjutsen i högre grad? 
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Nöjdhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vilken är din/er övergripande bedömning av skolskjutsen? 

Vilken är din/er övergripande bedömning av skolskjutsen? 
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Skolbuss Skoltaxi/Taxibuss Kollektivtrafik Total 

Namn Antal % Antal % Antal % Antal % 
Mycket bra 54 25,8 19 55,9 4 36,4 77 30,3 
Ganska bra 118 56,5 11 32,4 7 63,6 136 53,5 
Ganska bristfällig 27 12,9 2 5,9 0 0 29 11,4 
Mycket bristfällig 10 4,8 2 5,9 0 0 12 4,7 

Total 209 100 34 100 11 100 254 100 
 

Kommentar: 

En stor majoritet – 82 % - av alla de som svarat på undersökningen bedömer att skolskjutsen är mycket bra eller 

ganska bra. Mest nöjda är respondenterna som åker kollektivtrafik, där alla svarar att de bedömer den som 

ganska bra eller mycket bra. Nöjdheten med skoltaxi/taxibuss är större än för skolbuss.  Det är en större andel av 

de som svarat som bedömer att skoltaxi/taxibuss är mycket bra än vad som är fallet för skolbuss. För denna 

transporttyp bedömer över hälften av respondenterna att den fungerar mycket bra. Knappt 18 % anser att 

skolskjutsen är ganska eller mycket bristfällig varav knappt 5 % anger att den är mycket bristfällig. 

Respondenterna fick möjlighet att lämna en kommentar till denna fråga vilket många gjorde. Det är framför allt 

de missnöjda respondenterna som kommenterat även om det i några kommentarer framgår att skolskjutsen 

fungerar utmärkt, bättre än förr samt att enskilda chaufförer får beröm.  

De mindre positiva kommentarerna kretsar mycket kring tider. Att det är oklart vilka tider bussarna går, att de 

kommer sent till hållplatser eller kör därifrån för tidigt, att det är lång väntetid på eftermiddagen när skolan slutat 

innan bussen avgår hem eller att barnen är oroliga över att komma för sent till skolan på grund av sena bussar.  

En respondent lyfter att hen upplever det som problematiskt vid t.ex. förkortad skoldag, idrottsdagar och 

friluftsdagar då bussarna går enligt vanlig tidtabell även om eleverna har annorlunda tider i skolan sådana dagar.  

Det märks också i kommentarerna att de som bor långt ut på landet upplever att skolskjutsturerna tar för lång tid 

vilket inte är någon överraskning med tanke på att det är dessa barn som sitter längst tid på bussen.  

Ytterligare en sak som framkommer i kommentarerna är att någon eller några chaufförer kör för fort, detta har 

flera respondenter angett. Några respondenter har även angett att deras barn upplever att det luktar rök i bussen 

samt att chauffören har använt sin mobiltelefon under tiden hen kör. Vi kan se att de vårdnadshavare som har 

Vaggeryd som närmsta tätort är mer nöjda med skolskjutsen än för de som har Skillingaryd som närmsta tätort. 

32 % av vårdnadshavarna som bor närmast Vaggeryd bedömer att skolskjutsen fungerar mycket bra medan 

samma siffra för de som bor närmast Skillingaryd är 25 %.   
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Tidsaspekter  

Upplever du att ditt barn … 

a) … lämnar hemmet innan kl. 07.00? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) … har längre än 60 minuters enkel resa i bussen till eller från skolan? 
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c) har längre väntetid än totalt 5 timmar per vecka? 

 

 

Kommentar: 

Vid planering och organisation av skolskjutsen strävar skolskjutsteamet efter att så många elever som möjligt 

ska ha en rimligt lång skoldag där skolskjutsen på något sätt får räknas in. Det är få bussturer som avgår tidigare 

än 07.00 på morgonen men eftersom en del elever har en bit att gå till sin hållplats så kan det trots det vara 

aktuellt för en del elever att lämna hemmet innan klockan 07.00 på morgonen. Vanligast är att det är elever som 

åker skolbuss som gör det. De elever som lämnar hemmet innan klockan 07.00 bor företrädelsevis långt ut på 

landet i början av skolskjutsturerna. Ett riktmärke för skolskjutsteamet vid organisation av skolskjutsturer är att 

så få elever som möjligt ska ha turer till och från skolan som överstiger 60 minuter i bussen. Undersökningen 

visar att denna strävan uppnåtts i hög grad för alla transportsätt. Avseende väntetid angavs i enkäten att vi med 

väntetid avsåg ” tid på morgonen från det att bussen lämnat vid skolan tills dess att första lektionen startar samt 

tid på eftermiddagen då sista lektionen slutat tills dess att bussen avgår. Sammanlagd väntetid = all sådan tid 

under en vecka”. Om t.ex. ett barn får vänta en halvtimma på morgonen efter det att bussen ankommit till skolan 

innan det att första lektionen startar och sedan väntar en halvtimma innan det att bussen går efter sista lektionen 

samma dag så genererar det en timmas väntetid. 5 sådana dagar på en vecka genererar 5 timmar väntetid. 

Skolskjutsteamet strävar efter att elevernas väntetid inte skall överstiga 5 timmar på en vecka. Trots detta anger 

13 % av respondenterna för skolbuss att deras barn väntar mer än så. För skoltaxi/taxibuss är det 5 personer som 

anger att deras barn alltid har en väntetid på över 5 timmar.  

Bland de elever som bor närmare Vaggeryd är det en högre andel som upplever att de får lämna hemmet innan 

klockan 07.00 på morgonen. Det är närmare 33% som uppger att man alltid får göra det och motsvarande siffra 

för elever som bor närmare Skillingaryd är 17%. 

 

Vi kan även se att det är vissa upptagningsområden som har en högre andel som svarar att man alltid lämnar 

hemmet innan klockan 07.00 och detta är något vi får ta med oss i vårt fortsatta arbete. Elever i Bondstorp som 

bor nära kommungränsen hämtas först och åker således tidigast. Vi ser att det finns en del elever nordväst om 

Vaggeryd som trots att de bor relativt nära tätorten har tidigare skolskjutstider än många andra elever med 

liknande avstånd till Vaggeryd.  
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Hållplatser  

 

Upplever du att vägen till och från hållplatsen är ett problem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla 

transporter 
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Kommentar:  

En övervägande majoritet av de som svarat på undersökningen anger att de inte upplever några problem med 

vägen till hållplatsen, 80% av respondenterna. Det är 5 personer som angett att det är problem med vägen till 

hållplatsen inom skoltaxi/busstaxi vilket är något förvånande eftersom dessa elever hämtas upp i anslutning till 

hemmet i normalfallet. De som upplever problem i någon högre utsträckning står framför allt att finna inom den 

elevgrupp som åker skolbuss. Inom denna grupp anger 19 personer att de upplever problem samt 27 personer att 

de delvis upplever problem vilket tillsammans utgör 20% av respondenterna. De som svarade ja eller delvis på 

frågan som rör problem med vägen till hållplatsen fick besvara ytterligare en fråga där de fick möjlighet att ange 

vilka problem de upplever. Här fanns möjlighet att välja flera alternativ. Mest problem anges mörka vägar vara 

men även väg med dålig sikt samt tungt trafikerad väg uppges vara ett problem. Några respondenter anger även 

att de upplever att de är för lång väg till hållplatsen. De respondenter som valde alternativet ”Annat” fick 

möjlighet att kommentera sitt svar. I kommentarerna har flera respondenter skrivit om sådant som det fanns som 

alternativ att välja på så som, mörker, sikt och trafik. Utöver detta framgår även att vårdnadshavarna oroar sig för 

att barnen blir avsläppta på ”fel” sida av vägen och därmed måste korsa den, att snöröjning fungerar dåligt på 

vintern samt att många bilister kör för fort på vägarna. Vi kan inte se att respondenternas nöjdhet med vägen till 

hållplatsen har någon tydlig koppling till var i kommunen de är bosatta. Respondenterna med barn i Klevshults 

skola, en 1–3 skola, uppvisar dock ett något tydligare missnöje än för övriga skolor.  

 

Upplever du hållplatsen … 

a) … vid hemmet som trafiksäker  
 

 

 

 

 

 

Vilka problem upplever du med ditt barns väg till hållplatsen?  

Alla 

transporter 
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Kommentar: 

En relativt stor andel respondenter anger att de upplever att hållplatsen vid hemmet inte är trafiksäker. På 

aggregerad nivå svarar knappt 40 % nej eller delvis på frågan om hållplatsen vid hemmet är säker. Hållplatserna 

för kollektivtrafiken ses som trafiksäkra så det är inom transportsätten skolbuss och skoltaxi/busstaxi som 

hållplatserna anges vara mindre trafiksäkra med en tonvikt på hållplatserna för skolbuss. Även här är det mörkret 

som anges som det största problemet men också tungt trafikerad väg och att bussen blockerar vägen för övrig 

trafik. I fritextsvaren till undersökningen anger flera respondenter att det är ett problem att bussen stannar på fel 

sida av vägen så att eleverna måste korsa vägar som ibland är tungt trafikerade. Ytterligare en synpunkt som 

framkommer är att vissa hållplatser ligger på vägkrön vilket försämrar sikten. Några respondenter efterlyser även 

belysning vid hållplatserna eller någon typ av skyltning som indikerar att det är en hållplats för skolskjuts. Inte 

heller här kan vi se att respondenternas nöjdhet med hållplatsen vid hemmet påverkas av var respondenterna bor. 

Respondenterna med barn i Klevshults skola, en 1-3 skola, uppvisar dock ett något tydligare missnöje än för 

övriga skolor.  

Vilka problem upplever du med hållplatsen vid hemmet? 
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b) … vid skolan som trafiksäker  

 

 

 

 

Kommentar: 

Betydligt fler respondenter uppger att de anser att hållplatsen vid skolan är trafiksäker i jämförelse med 

hållplatsen vid hemmet. De som upplever problem uppger även delvis andra anledningar, till exempel att bussen 

blockerar vägen för övrig trafik. I kommentarerna till frågan framkommer att det vid vissa tider rör sig många 

barn, bilar, bussar, cyklister o.s.v. på liten yta vilket bidrar till minskad trafiksäkerhet. Vidare anges att det finns 

bilister som kör väldigt fort i anslutning till skolan trots att det finns en tydlig begränsning avseende 

hastighetsgränserna vid våra skolor. Då skillnaden i svar mellan de olika transportsätten är liten redovisas inte 

denna fråga för respektive transportsätt.  

 

  

Alla 

transporter 

Vilka problem upplever du med hållplatsen vid skolan? 
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Upplevelse av resan  

Upplever du att … 

a) … ditt barn har en trafiksäker skolskjuts ombord på fordonet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

På aggregerad nivå anser drygt 60 % av respondenterna att det är trafiksäkert ombord på skolskjutsen. Att så 

många som nästan 40 % anger att det endast delvis eller inte alls är trafiksäkert är oroande. Vid en uppdelning av 

transportsätt framgår att det är en lägre andel respondenter som upplever att skolskjuts i skolbuss är säker än i 

Alla 

transporter 
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övriga transportsätt. I fritextkommentarerna är det många respondenter som anger att chaufförerna kör för fort 

och att de inte anpassar hastigheten till rådande väglag. Flera respondenter uppger att deras barn upplever höga 

hastigheter som otryggt. Några anger även att deras barn varit med om dikeskörningar vilket de upplevt som 

obehagligt och otäckt vilket ytterligare gör att de oroar sig för höga hastigheter, speciellt under vintertid. Vidare 

anger flera respondenter att de upplever att bälteskontrollen är undermålig samt att chaufförerna ibland pratar i 

telefon utan att använda handsfree.  

 

b) … chauffören har ett bra bemötande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla 

transporter 
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Kommentar: 

På aggregerad nivå är det 50 % av respondenterna som upplever att chaufförerna har ett bra bemötande. Det är 

få som inte tycker att chaufförerna har ett gott bemötande alls och en relativt stor andel som anser att de delvis 

har det. Fritextsvaren ger en något splittrad bild. Många respondenter uppger att de är väldigt nöjda och framför 

beröm till specifika chaufförer samtidigt anger många att det beror på vem som kör, att det finns de chaufförer 

som upplevs som otrevliga och oengagerade. I fritextsvaren framkommer att sådant som respondenterna uppger 

att de är missnöjda över inte alltid är sådant som chaufförerna kan påverka – till exempel att stanna på platser 

som vårdnadshavarna önskar eller att köra in och hämta och lämna på små vägar.  

 

c) … att ditt barn känner sig trygg i skolskjutsen? 

 

 

 

Alla 

transporter 
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Kommentar: 

På aggregerad nivå är det drygt 60 % som anger att deras barn har en trygg skolskjutsfärd. Andelen är något 

mindre för skolbuss och något högre för skoltaxi/taxibuss och kollektivtrafik. Denna fråga ställdes framför allt 

för att undersöka den psykosociala miljön på fordonen. Det framgår dock i respondenternas fritextsvar att de 

delvis har tolkat frågan på ett annat sätt. Visserligen anger en del att det ibland är stökigt på bussen och att de 

äldre eleverna inte alltid är trevliga mot de yngre som då känner sig otrygga men lika vanligt är att hög hastighet 

anges som något som inverkar negativt på tryggheten.  
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Information och kommunikation 

 

 

Kommentar: 

Knappt 60% av respondenterna anser att de fått tillräcklig information om sitt barns skolskjuts vilket innebär att 

en relativt stor andel anser att de inte har fått det. Många respondenter har tagit tillfället i akt och kommenterat 

frågan och i kommentarerna framgår det att en relativt stor andel av de som kommenterat efterfrågar tydligare 

tidtabeller. I flera av kommentarerna framgår det att det finns en stor osäkerhet kring vilka tider eleverna skall 

åka och många respondenter framhåller att den information som finns på webben inte är uppdaterad samt att de 

tidtabeller som finns tillgängliga är svåra att utläsa. Vidare framför många att informationen inför ny läsårsstart 

är bristfällig samt att det ofta är ”struligt” med skolskjutsarna vid terminsstart. Några respondenter efterfrågar 

information om förseningar och någon efterfrågar tydliga riktlinjer för när man ska vara på plats vid hållplatsen 

på morgonen. Räcker det att vara där på utsatt tid eller förväntas man vara där t.ex. en kvart före avgång? 

Förändrade skolscheman under pågående termin lyfts som problematiskt eftersom skoltiderna i sådana fall inte 

är synkade med skolskjutstiderna och det framkommer även att respondenterna efterfrågar bättre planering av 

skolskjutsturerna vid schemabrytande aktiviteter så som friluftsdagar, idrottsdagar o.s.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla 

transporter 

Upplever du/ni att ni fått tillräckligt med information om ert barns skolskjuts? 

Alla 

transporter 

Har du besökt kommunens webbplats och tagit del av vår skolskjutsinformation? 
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Kommentar: 

Det är relativt många respondenter som uppgett att de inte visste att det fanns information om skolskjuts på vår 

webb. Ungefär 70% av de som svarat på undersökningen har besökt vår webb och av dessa är det 20 % som 

anger att de inte tycker att informationen var tillräcklig. De som svarade att de ansåg att informationen inte var 

tillräcklig fick svara på en fråga om vad de saknade för information. Tydliga tidtabeller och information om 

hållplatser var det helt klart vanligaste svaret på frågan. Dessutom påpekade flera respondenter att de upplevde 

att den information som de tagit del av på webben var inaktuell. 
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Identifierade utvecklingsområden  

Slutsatser  
Vi har en stor andel elever som nyttjar skolskjutsen i 

hög grad, en majoritet gör det varje dag. Över lag är 

de allra flesta nöjda med skolskjutsen och tycker att 

den fungerar bra ur ett övergripande perspektiv.  

 

Även om många som svarat på undersökningen är 

nöjda med skolskjutsen så finns det också sådant 

som kan utvecklas vidare för en ökad kvalitet. Vissa 

områden är sådant som skolskjutsteamet kan jobba 

vidare med och annat är sådant som vi behöver 

diskutera med vår skolskjutsentreprenör. Tydlighet i 

information och kommunikation är ett område för 

skolskjutsteamet att titta närmare på. 

Vårdnadshavarna anser att de inte får tillräckligt 

med information om skolskjutsen inför exempelvis 

ett nytt läsår och man efterfrågar uppdaterad 

information via vår webb som en relativt stor andel 

av vårdnadshavarna besöker enligt undersökningen. 

De tidtabeller som i dagsläget finns att tillgå är svåra 

att förstå sig på och de behöver presenteras på ett 

enklare sätt. Några vårdnadshavare uppger att de 

tycker det är struligt i början vid varje läsår och det 

är något som skolskjutsteamet bedömer kommer att 

vara svårt att komma ifrån. Vid en ny läsårsstart är 

det först när själva organisationen börjar att 

praktiseras som behov av eventuella revideringar 

blir synliga men målet är självklart att så snabbt som 

möjligt lösa de problem som eventuellt uppstår.    

Ytterligare ett område med utvecklingspotential är 

förbättrad synkronisering med skolenheterna vid 

schemabrytande aktiviteter samt att kvalitetssäkra 

våra hållplatser. Hållplatserna engagerar vilket är 

naturligt. Alla vårdnadshavare är rädda om sina barn 

och vill dem väl. Förslag om belysning vid 

hållplatser på landsbygden samt utmärkta hållplatser 

med skylt eller dylikt var förslag som framkom i 

undersökningen vilka är svåra att få till i praktiken 

eftersom hållplatserna ständigt förändras med 

utgångspunkt i var någonstans det bor skolbarn på 

landsbygden. Det skulle kräva en stor insats i såväl 

arbetstid som kostnad att tillmötesgå sådana 

önskemål. Att respondenterna anger att de anser att 

det är för lång väg till hållplatsen bedömer 

skolskjutsteamet beror på att vi under detta läsår 

blivit mer restriktiva med att t.ex. köra in på 

småvägar för att hämta upp barn på gårdar på landet. 

Detta då många sådana stopp inverkar negativt på 

skolskjutsen ur ett tidsperspektiv samt även med 

utgångspunkt i våra riktlinjer som anger hur långt 

elever i olika åldrar får ha till sin hållplats. Genom 

att skapa så kallade uppsamlingsplatser dit eleverna 

tar sig kan vi korta busstiderna betydligt vilket också 

är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att eleverna 

inte ska behöva stiga upp så tidigt på morgonen. 

Glädjande avseende hållplatser är att en stor andel 

respondenter anser att hållplatserna vid våra skolor 

fungerar bra. Ett perspektiv som är viktigt att tänka 

in vid exempelvis ny- och ombyggnation av skolor.   

 

Ett område som engagerar vårdnadshavarna som 

svarat på undersökningen är säkerhetsfrågor. En 

konkret sak som framkom i undersökningen är 

vårdnadshavarnas oro för att deras barn släpps av på 

fel sida av vägen och därför måste korsa den. Denna 

fråga kommer skolskjutsteamet att diskutera med 

skolskjutsentreprenören hur vi ska förhålla oss till då 

det framkommer i enkäten att en del chaufförer 

följer barnen över vägen och andra inte. Likvärdig-

het och tydlighet är viktigt inom detta område.  

Få elever med skolskjuts har en enkel resa till eller 

från skolan som överstiger 60 min samt en väntetid 

som överstiger sammanlagt 5 timmar under en vecka 

vilket innebär att vi i detta avseende lyckas väl med 

att uppnå de målsättningar som vi har avseende detta 

i våra riktlinjer. Andelen elever som lämnar hemmet 

innan klockan 07.00 är dock något hög för de elever 

som åker skolbuss varför skolskjutsteamet ska se 

över organisationen med detta perspektiv i åtanke. 

Samtidigt är det så att Vaggeryds kommun, enligt 

det skolskjutsavtal som finns, har vi ett visst antal 

bussar som vi kan använda oss av i vår 

skolskjutsorganisation. Med utgångspunkt i antalet 

bussar organiseras skolskjutsturerna och det innebär 

i praktiken att de elever som bor långt ut på 

landsbygden får lämna hemmet tidigt för att sedan 

Mycket bra  

Ganska bra 

Ganska bristfällig 

Mycket bristfällig 
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åka med bussen för att hämta upp fler barn på turen.  

För att komma ifrån de tidiga morgontiderna skulle 

det krävas fler bussar att tillgå vilket i sin tur kräver 

mer utrymme i budget.  

Via undersökningen kan vi identifiera ett antal 

områden där vi har utvecklingspotential avseende 

sådant som rör vår skolskjutsentreprenör. Tydligast 

utmärker sig trafiksäkerhet och då framför allt hur 

fort chaufförerna kör samt vikten av att de anpassar 

hastigheten till rådande väglag men det handlar 

också om bälteskontroll samt mobilanvändning vid 

körning. Ytterligare ett område som rör chaufförerna 

är deras bemötande av såväl elever som 

vårdnadshavarna. Undersökningen ger en splittrad 

bild avseende områdena ovan och det är tydligt att 

vårdnadshavarna är mycket nöjda med några av 

chaufförerna men mer missnöjda med andra. En 

viktig aspekt att ta hänsyn till är att vissa fritextsvar i 

undersökningen indikerar att vissa vårdnadshavare 

är missnöjda med chaufförerna över sådant som 

chaufförerna inte rår över. Det kan till exempel röra 

sig om att chaufförerna inte släpper av eleverna vid 

ett visst ställe eller kör in och hämtar på ställen som 

vårdnadshavarna önskar. Inom sådana områden är 

det viktigt att skolskjutsteamet arbetar proaktivt med 

tydlig information till vårdnadshavarna så att 

chaufförerna kan känna sig trygga i sina beslut.  

Undersökningen visar att vårdnadshavarna oroar sig 

över sådant som ligger utanför skolskjutsteamets 

kontroll. Det rör sig då framför allt om trafikerad 

väg till och från samt vid hållplatserna liksom 

mörker.   

Avseende mörkret är det ett faktum att vi bor i ett 

land där det är mörkt stora delar av dygnet under 

höst och vinter. Det samma gäller snö som vi får 

förutsätta faller i varierande grad under 

vinterhalvåret. Dessa förhållanden är något som vi 

måste förhålla oss till och ständigt arbeta strategiskt 

med i vår planering så att vi så långt som möjligt 

minskar de negativa konsekvenser som snö och 

mörker kan innebära. Det är också viktigt att de 

boende på landsbygden kommunicerar med den eller 

de som ansvarar för att snöröja enskilda vägar o.s.v. 

så att det blir så bra förutsättningar som möjligt för 

såväl barn på väg till och från skolskjutsen som för 

chaufförerna som kör skolskjutsen vid vinterväglag. 

Tungt trafikerad väg och väg med dålig sikt är 

säkerhetsrisker som vi också måste jobba strategiskt 

med så att vi inte utsätter våra skolskjutselever för 

risker i samband med att eleverna går från och till 

hållplatserna. Vi måste också vara tydliga med 

vårdnadshavarna avseende tillsynsansvaret till och 

från hållplatsen samt då barnen väntar på bussen. 

Regelverket är tydligt på den punkten och fastslår att 

det är vårdnadshavarna som har ansvar för sina barn 

till dess att bussen hämtat upp dem.  

Fortsatt arbete  
Skolskjutsteamet på barn och 

utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med 

att ständigt utveckla och kvalitetssäkra vår 

skolskjuts. Under läsår 19/20 planeras för följande 

förbättringar: 
 Nya tydligare riktlinjer från och med hösten 

2019 (tillgängliga på webben) 

 Ny och uppdaterad information på webben 

med tydliga kontaktvägar.  

 Tydliggöra på webben när man skall vara 

på plats vid sin hållplats 

 Utskick av s.k. elevkort till skolskjutselever 

där individuella tider och turer framgår som 

därmed ersätter de otydliga tidtabellerna på 

webben.  

 Genomgång med skolskjutselever vid 

skolstart; före resan, under resan och efter 

resan.  

 Utrymningsövningar med eleverna 

 Samråd med Karlssonbuss avseende 

chaufförernas bemötande, hastigheter samt 

säkerhetsfrågor.  

 Översyn av ett urval av hållplatser i 

samarbete med NTF  

 Meddela mailadress så att vi kan 

kommunicera via dessa.  

 Dela ut reflexer inför höst och vinter 

 Nyhetsbrev till vårdnadshavare minst en 

gång per termin.  

 Klagomålsfunktion via webben 

Utveckling av undersökningen 
Den skolskjutsundersökning som ägde rum våren 19 

var den första i sitt slag inom Vaggeryds kommun. 

Tanken är att undersökningen ska ske årligen i syfte 
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att identifiera utvecklingsområden men också för att 

synliggöra om olika utvecklingsinsatser ger effekt.  

Efter genomförd undersökning har skolskjutsteamet 

identifierat några saker som behöver utvecklas i 

undersökningen inför nästa omgång vilka 

presenteras nedan.  

Frågan som rör hur ofta eleverna reser med 

skolskjuts har otydliga svarsalternativ. Svars-

alternativen ”några gånger i veckan” och ”mer 

sällan” behöver förtydligas så att skillnaden dem 

emellan framgår.  

Av det som framgått i undersökningen har vi 

identifierat att det har varit otydligt för flera 

respondenter vad skillnaden är på svarsalternativen 

”skolbuss” och ”skoltaxi/taxibuss” när de valt vilken 

typ av skolskjuts deras barn nyttjar. Att vi får så 

rättvisande svar som möjligt på denna fråga är 

viktigt om vi ska få ett tillförlitligt resultat, framför 

allt då vi filtrerar svaren med utgångspunkt i de olika 

färdmedlen. Vi måste därför förtydliga vad det rör 

sig om för olika färdmedel ytterligare.   

Som tidigare nämnts är det första gången en 

undersökning av vår skolskjuts ägt rum på detta sätt. 

Att så är fallet har varit uppskattat av flera 

respondenter men vi kan också se indikationer på i 

fritextsvaren att en del respondenter verkar ha 

bedömt skolskjutsen ur ett ”historiskt” perspektiv 

och inte bara med utgångspunkt i hur de anser att det 

fungerar i dagsläget. Inför nästa undersökning måste 

vi därför förtydliga att de bedömningar som 

vårdnadshavarna gör skall bygga på deras 

upplevelser av skolskjutsen det senaste läsåret.   

 


