
 

 

 

                                                                                                          
 

 

INSTRUKTION FÖR SKOLSKJUTSAR TILL OCH FRÅN LÅGSTADIESKOLORNA I 

JOMALA KOMMUN  

 

Antagen av kommunstyrelsen den 13 februari 2012 § 32 

Ändrad av kommunstyrelsen den 10 april 2012 § 109 

Ändrad av kommunstyrelsen den 13 februari 2014 § 37 

 

Utöver gällande lagbestämmelser ska följande gälla för skolskjutsar i Jomala kommun: 

 

1. Skolskjuts ordnas och bekostas till båda föräldrarna vid gemensam vårdnad förutsatt att 

båda föräldrarna är bosatta i Jomala kommun. 

2. Skolskjuts ordnas i första hand med fordon i linjetrafik och i andra hand med fordon i 

beställningstrafik. 

3. På- och avstigning ska ske på ett trafiksäkert sätt. Eleven ska, om möjligt, lämnas på rätt 

sida av vägen. 

4. Skolskjutsarna upphandlas genom offentlig upphandling. Kontraktstiden ska högst vara 

tre år. 

5. Under överinseende av respektive föreståndare uppgör skolornas kanslist de årliga 

skolskjutslinjerna enligt gällande bestämmelser och ingångna skolskjutsavtal.  

6. Vårdnadshavare till barn som icke är skjutsberättigade som önskar anlita kommunens 

skolskjutsar äger rätt att på eget initiativ, ansvar och bekostnad överenskomma om detta 

med respektive trafikidkare såvida icke detta medför olägenheter eller merkostnader vad 

gäller skoltransporterna.  

7. Skolan informerar eleverna vid skolstarten om skolskjutsarna. Informationen kan ske på 

skolans hemsida eller med hjälp av andra digitala hjälpmedel. Vid förändringar i 

skolskjutsarna under läsåret sänder klasslärarna meddelande via eleverna till föräldrarna. 

Ändringar sätts ut på skolans hemsida. 

8. Elevernas väntetid i skolan på skolskjuts får vara högst 20 minuter om inte annat 

överenskommes. 

9. Kommunstyrelsen meddelar att utöver ovannämnda riktlinjer, ska följande beaktas och 

efterlevas av de entreprenörer som handhar elevskjutsar till Jomala kommuns skolor: 

 Bilbälten och bilkuddar ska ligga så ordnade att även de yngre eleverna klarar av 

att hitta dem och använda dem. Chauffören ska vid behov bistå eleverna med 

påtagandet av säkerhetsbälte samt tillse att alla är fastspända.  

 Chauffören ska vid behov bistå de yngre eleverna vi på- och avstigning. 

 Chauffören ska upprätthålla ordningen i fordonet.   

 Chauffören ska uppträda som ett föredöme för eleverna. 

______________ 

 

Att ovanstående instruktion överensstämmer med kommunstyrelsens beslut intygas:  

 

Jomala den 14 februari 2014 

 

 

 

 

John Eriksson 

Kommundirektör 


