
 

  

    
  

  
  
 
  

  

Riktlinjer för trafiksäkerhet 
När vi reser i tjänst ska vi vara goda ambassadörer för Vara kommun, vilket innebär 
att vi tar ansvar för att uppträda i enlighet med vår värdegrund och samhällets 
vedertagna normer. Vi ska planera våra resor så att de blir så säkra, miljövänliga och 
kostnadseffektiva som möjligt. 

Syftet med policyn är att resor i tjänsten ska ske på ett trafiksäkert sätt. 

Före resa i tjänst  

Före varje tjänsteresa, pröva om den är nödvändig eller om den kan ersättas med till 
exempel videokonferens. Planera resan så att det blir så trafiksäkert, kostnadseffektivt 
och miljövänligt som möjligt. GPS-utrustning eller liknande ska ställas in när 
fordonet står still. 

Trafiksäkert  

Vid framförande av bil och cykel ska ett trafiksäkert och omdömesfullt beteende 
tillämpas i trafiken.  

Upphandlade bilar ska: 
 

 Uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro 
NCAP. 

 Trepunktsbälte på minst fyra platser 

 Nackskydd fram och bak 

 ABS-bromsar 

 Antisladdsystem 

 Antispinnsystem 

 Luftkonditionering 

 
 

Upphandlade bussresor för skolskjuts ska: 

 Uppfylla Miljö- och trafiksäkerhetskrav för skolskjutsar i Vara 
kommun (se bilaga 1). 

 
 

Som förare ska vi:  

 

 Använd bilbälte var vi än sitter i bilen. 

 Överväga externa faktorers påverkan på tidsplanering och vägval innan resan 

påbörjas. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning 

samt problem orsakade av dålig väderlek.  

 Kontrollera att belysningen fungerar.  
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 Följ gällande lagar och regler för trafikanter, exempelvis parkeringsregler och 

hastighetsbegränsningar  

 Genom vårt körsätt och vårt övriga beteende uppträda som en förebild i 

trafiken. Visa hänsyn till och samarbeta med övriga trafikanter.  

 Alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. håll alltid ett minsta avstånd till 

framförvarande om tre sekunder.  

 Använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni.  

 Rapportera alla tillbud och olyckor till närmsta chef så snart som möjligt.  

 Iaktta att Nolltolerans gäller avseende alkohol och droger. 

I taxi:  

 Använda säkerhetsbälte var du än sitter i bilen.  

 Om färden inte sker på ett trafiksäkert sätt, ska resan reklameras hos 

taxibolaget.  

Cyklande:  

 Använd cykelhjälm.  

 Använd de cykelvägar som finns.  

 Använd alltid cykelbelysning vid mörkerkörning. 

Gående:  

 Gå på vänster sida av vägen eller på gångbana om sådan finns.  

 Bär reflex under den mörka delen av dygnet 

Egen bil: 

 Egen bil i tjänsten bör undvikas i största möjliga utsträckning.  

 Vid användning av privat bil i tjänst gäller förarens egen bilförsäkring. 
 

 
 
 
 
Gert Norell, Kommundirektör 
 
     
……………………………………………..  
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Bilaga 1 

 

Miljö- och trafiksäkerhetskrav för skolskjutsar i 

Vara kommun 
 

Innehåll:  

A. Obligatoriska krav (som skall vara uppfyllda när anbudet lämnas)  
B. Utförandevillkor (som måste vara uppfyllda när tjänsten utförs)  

 
A. Obligatoriska krav  
A.1 Ansvariga personer  

 
1. Anbudsgivaren skall namnge en person som ansvarar för leverantörens 
miljöåtaganden i anbudet.  

2. Anbudsgivaren skall namnge en person som ansvarar för leverantörens 
trafiksäkerhetsåtaganden i anbudet.  

 

B. Utförandevillkor  

Utöver alla förekommande lagkrav för skolskjuts skall leverantören i anbudet åta sig 
att uppfylla följande krav under hela avtalstiden.  

  

Bussar  

1. Fordon som används för skolskjutstrafik måste ha sittplatser till samtliga elever. I 
anbudet skall antalet sittplatser anges för offererat fordon. Det åligger leverantören 
att anmäla till beställaren om elever blir utan sittplats. Om sittplatser finns över skall 
kommunen äga rätt att fylla upp antalet åkande utan extra kostnad om det kan ske 
utan att körsträckan berörs. Skolskjutsar, som i mån av plats är öppna för 
allmänheten, skall gå enligt turlista. 

2. Fordonen får ha en högsta ålder om 12 år räknat från första registreringsdatum. 
Leverantören har att inför varje nytt läsår och senast den 1 augusti lämna redovisning 
av de fordon som denne avser att använda under kommande läsår. Fordonens ålder 
beräknas per den 1 augusti. Åldern uträknas i månader med utgångspunkt från det 
datum, enligt Vägverkets uppgifter, fordonet tagits i trafik första gången. Påbörjad 
månad räknas som hel månad. Uppfyller leverantörens fordon de ställda ålderskraven 
skall detta gälla för hela kommande läsåret.  

3. Samtliga fordon måste vara utrustade med:  

 Alkolås 

 Första hjälpen-utrustning 

 Reflekterande skyddsväst 

 Handlampa 
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 Mobiltelefon försedd med s k handsfree. Telefonnummer meddelas rektor 
och skolskjutsansvarig vid terminens början. 

 Säkerhetsbälten 

 Bältesskärare 

 Glashammare 

 Skolskjutsskylt 
 

4. Högsta möjliga miljöklass på drivmedel som finns kommersiellt tillgängligt på 
aktuell plats   
    skall användas. Vid brist på MK1-diesel skall denna i första hand användas på 
äldre fordon  
    (Euro III och äldre).           
 
5. Vid  nyanskaffning av däck, inklusive regummering, godtas bara däck med 
slitbanegummi som      
    är fritt från märkningspliktig olja enligt EU:s klassificerings- och 
märkningskriterier 
    (67/548/EEC med tillägg) såvida inte leverantören kan visa att sådana däck 
avsedda för den 
    aktuella fordonstypen inte finns på marknaden. 

  

  

Bussar – nyinförskaffningar under avtalstiden  

6. Vid nyanskaffning av bussar under avtalstiden måste varje ny buss (inklusive 
nyinköpta begagnade bussar) som används för uppdraget:  

 uppfylla kraven för Euro IV  

 vara utrustad med kupéluftfilter för friskluftsintag  

 vara utrustad på samtliga platser med säkerhetsbälten godkända enligt 
bältesdirektivet  

 ha dörrar med klämskydd  

 vara försedd med färdskrivare alternativt med färddator som registrerar och 
lagrar data om högsta hastighet, genomsnittshastighet, kraftiga inbromsningar 
m.m.  

 

Besiktning, underhåll och skötsel av fordon  

7. Bussar äldre än 1 år måste genomgå besiktning av bromssystemet med godkänt 
resultat en gång per halvår hos Svensk Bilprovning eller annan ackrediterad 
fordonsbesiktning. Det skall dokumenteras att bromskontroll har skett och redovisas 
utan anmodan till skolskjutsansvarig genom kopia av intyg. 

8. Inre städning och yttre tvätt måste ske i tillräcklig omfattning för att hålla 
fordonen snygga och rena. Dammsugning av stolklädsel och våttorkning måste ske 
regelbundet.  
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Förare  

9. Leverantören måste försäkra sig om att alla förare som berörs av avtalet har 
behörighet för de fordon och den trafik som berörs av avtalet.  

10. Antalet förare som används för uppdraget skall vara begränsat så att varje förare 
skall ha god uppfattning om färdväg, hållplatser och vilka elever som skall åka med 
på turen. 

11. Förare måste vid transport bära vårdad klädsel samt namnbricka innehållande 
minst förarens förnamn.  

12. Förarna måste ha tillräcklig kunskap i svenska språket, motsvarande SFI nivå C, 
för att utan problem kunna utföra sitt arbete.  

13. Förarna måste dels ha kunskap och kännedom om de särskilda servicekrav som 
dessa transporter ställer, dels ha god lokalkännedom. 

14. Föraren svarar för ordningen i sina fordon och för ordningen vid på- och 
avstigning från fordonet samt om elev behöver handledning i anslutning till hållplats. 

15. För samtliga elever som reser med skjutsar som omfattas av den årliga 
beställningen av ordinarie skjutsar skall leverantören en gång per läsår anordna 
övningar i hur man skall bete sig vid olycka eller brand. Övningarna skall genomföras 
under läsårets sex första veckor. 

16. Leverantören måste ha rutiner för att försäkra sig om att tjänstgörande förare inte 
är påverkade så att de kan dömas för rattonykterhet/rattfylla. Observera att kravet på 
alkolås innebär att risken för rattfylla p. g. a. alkoholpåverkan minskar, men att övriga 
ämnen som påverkar körförmågan inte fångas upp av alkolås.  

17. För förare äldre än 65 år krävs godkänd läkarundersökning avseende ansökan om 
körkort (alla kategorier) som inte är äldre än ett år.  

18. Föraren måste använda handsfreefunktionen vid utnyttjande av mobiltelefonen.  

19. Föraren skall se till att alla passagerare under 15 år använder bälten. Föraren 
måste uppmana passagerare över 15 år att använda bältena.  

20. Samtliga förare som används för fullgörande av ingånget avtal bör senast inom 6 
månader från det att avtalet trätt ikraft ha genomgått praktisk utbildning i första 
hjälpen eller hjärtlungräddning (minimikrav Röda Korsets grundutbildning eller 
liknande). För förare som redan genomgått sådan utbildning måste intyg finnas som 
visar att utbildningen innehöll både teoretiska och praktiska moment och att den 
ägde rum för högst 2 år sedan.  

21. Leverantören är skyldig att stänga av förare från vidare transportuppdrag som 
omfattas av avtalet om föraren dragit på sig upprepade påpekanden om brister i 
transportens utförande och/eller det personliga uppträdandet och tillrättavisningar 
inte har lett till rättelse. 

 

Övriga kontraktsvillkor  
22. Transporterna skall utföras med tillförlitlighet och tidspassning. Problem med 
otillräckliga körtider eller liknande som kan äventyra trafiksäkerheten, eller 
svårigheter med tidspassning på grund av för snäv tidtabell måste snarast påtalas för 
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skolskjutsansvarig. Transporterna skall utföras på ett trafiksäkert sätt under hela 
körsträckan, vilket innebär att förare skall tillse att elever kan stiga på eller av 
fordonet på ett trafiksäkert sätt.  

Leverantören åläggs ett ansvar att meddela kommunen om t ex hållplatser är 
olämpligt placerade eller vägar är att anse som trafikfarliga för denna typ av 
transporter. Leverantören skall dessutom inkomma med förslag till eventuella 
förbättringar och på det sättet medverka till att utveckla skolskjutsverksamheten. 

23. Leverantören skall inneha erforderliga tillstånd för fordonen och för den trafik 
som skall bedrivas med dem. Kopia av registreringsbevis/besiktningsinstrument, 
trafikförsäkring, besiktningsprotokoll skall tillsändas köparen senast 1 augusti 
respektive år. Byts fordon ut under avtalstiden skall motsvarande handlingar 
tillsändas köparen. 

24. Behöver leverantören byta fordon av annat skäl än att fler elever än planerat 
behöver skjuts på turen skall offererat pris gälla. 

 
 

  
 


