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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 31/1970-71 

med anledning av landstingsman Börje Hag

ströms rn. fl. hemställningsmoti on angående 

ändring av 27 § lendskapslagen om folk

skolväsendet. 

Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Lands-

tinget inbegärt utskottets utlåtande 9 får utskottet, som i ärendet 

hört landskapskamreraren Henrik Gustafsson, lagberedningssekretera

ren Sune Carlsson och folkskolinspektören Erik Bertell, vördsamt 

anföra följande: 

Det av motionärerna avsedda stadgandet i landskapslagen om folk

skol väsendet i landskapet Åland skiljer sig i viss mån från motsva

rande stadgande i rikets folkskollag. I riket ankommer det på skol-.. 

elevernas föräldrar eller målsmän att ordna med skjutsning ti 11 sko

lan och kommunen ger efter prövning bidrag till skjutsningskostnader

na. Det i landskapet gällande stadgandet har ansetts och anses fort

sättningsvis vara mera ändamålsenligt för våra förhållanden. 

En förkortning av de minimiavstånd till skolan för vilka skjuts

ning kommer i fråga torde i dagens läge vara naturlig. Kommunerna 

har möjlighet att genom bestämmelse i folkskolstadga och genom direk

tionens beslut i många fall medgiva skjutsning också då skolvägen 

är kortare än 5 km. Bestämmelserna är inte i detta avseende enhetliga 

i kommunerna. Då rum finnes i bilen torde i allmänhet också elever, 

som bor vid skjutslinjen, tagas upp även om deras skolväg är kortare 

än den föreskrivna. 

Utskottet vill inte rekommendera övergång till en kortare gene

rellt gällande vägsträcka. LandskapsstyrolAen borde undersöka möjlig~

heterna att ändamalsenligt förbättra skolskjutsnlne;en på ett smidigt 

sätt utan att såsom villkor för skolskjuts uppställes ett visst av

stånd till skolan. Uppmärksamhet borde också fästas vid s&doY)a fall, 

där skolvägen utgöres av en livligt trafikerad väg, vilket kan göra 

färden till skolan riskabel. Då utskottet räknar med att en ökning 

av landskapets bidrag för skolskjutsningen kunde leda till kompensa

tionssvårigheter, bör ett ökat kommunalt åtagande beaktas som en san

nolik följd av bifall till motionärernas önskemål. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsar:ut 

föreslå, 



Mari ehamn, den 
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a tt Landstinget må tte hemstä lla hos 

landskaps styrelsen om en und. er sökning 

av möjligheterna att öka skjutsningen 

av folkskolelever så att oskäligt långa [ 

eller besvärliga skolfärder utan skjuts 

Närvarande i utskottet: ordföranden Nils Dahlman, viceordföranden 

Persson,samt ledamöterna Curt Carlsson 1 Sundblom och Östling. 


