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I denna folder finns samlad information till dig som har rätt 
till skolskjuts. Här finns kortfattat beskrivet om regler gäl-
lande skolskjuts, hur elever och chaufförer ska uppträda i 
skolbussen samt om de beredskapsplaner som finns om det 
uppstår trafikstörningar eller en olycka. 

Foldern är ett samarbete mellan Hallandstrafiken AB och 
Falkenbergs kommun, Varbergs kommun, Halmstad kommun, 
Laholms kommun och Hylte kommun.
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Vem har rätt till skolskjuts?

Det är elevens hemkommun som 
beslutar om rätten till skolskjuts. 
Kommunen är skyldig att anordna 
skolskjuts till elever i enlighet med 
skollagens bestämmelser för elev-
er i grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola med offentlig 
huvudman. Även elever i fristående 
skolor kan under vissa förutsättningar 
få skolskjuts. 

Vid beslut om skolskjuts görs det en 
bedömning av om skjuts behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafik-
förhållanden, elevens funktionsned-
sättning eller någon annan särskild 
omständighet. 

Avstånd till skola
Elev i grundskolan är i regel berätti-
gad till skolskjuts om avståndet mel-
lan hemmet och skolan överstiger ett 
visst antal kilometer. Varje kommun 
beslutar om vilka avståndsregler som 
ska gälla. Uppgifter om kommuner-
nas avståndsregler finns på respektive 
kommuns hemsida. 

Avståndsbedömning görs av kommu-
nerna och mätning sker med hjälp av 
geografisk informationsteknik (GIS). 
Avståndet beräknas efter kortast 
möjliga färdväg på väg, gång- eller 
cykelväg (GC-väg). Mätningen startar 
vid närmaste punkt från gatan vid den 
adress där eleven är folkbokförd till 
närmaste punkt i direkt anslutning till 
skolans område, varifrån eleven utan 
omväg kan ta sig direkt in på skolans 
område.

Undantag från avståndsregel
Det förkommer avvikelser från 
ordinarie avståndsregler i kommu-
nerna. Till exempel kan kommunen 
ha bedömt att trafikförhållandena är 
sådana att elev kan bli berättigad till 
skolskjuts även om avståndet inte 
medger det. I många fall innebär detta 
att eleven inte får bli avsläppt på ”fel 
sida” vägen. Hänsyn tas till elevens 
ålder och trafikförhållanden.

I några kommuner görs undantag om 
eleven bor i tätort och kan ta sig till 
skolan med hjälp av GC-väg samt 
lokala vägar så tillvida att de inte blir 
berättigade till skolskjuts även om 
avståndet normalt medger det.

Avstånd till hållplats
Skolskjuts innebär normalt inte en 
transport från dörr till dörr. Skol- 
skjutselever blir hänvisade till en 
linjetrafikhållplats eller uppsamlings-
plats. Uppsamlingsplats placeras, så 
långt det är möjligt, att flera elever 
kan hämtas på samma plats. Kom-
munernas avståndsregler för sträckan 
mellan elevens hem och uppsamlings-
plats finns på respektive kommuns 
hemsida.

Andra skäl för rätt till skolskjuts
Även om elev inte uppfyller kraven 
på avstånd kan det finnas andra skäl 
för kommunen att bevilja skolskjuts:

– trafikförhållanden
Hänsyn tas till antal fordon som trafi-
kerar vägen, andel tyngre fordon, has-
tighetsbegränsning, siktförhållanden, 
förekomst av vägren eller gångbana, 
vägens belysning och elevens ålder. 

– funktionsnedsättning
Intyg från läkare krävs. Vid funk-
tionsnedsättning som är orsakad av 
olycksfall, hänvisas till kommunens 
eller eget försäkringsbolag.

– växelvist boende
Elev kan beviljas skolskjuts från 
båda vårdnadshavarnas adresser om 
de är belägna inom samma kommun. 
Adress utanför kommungräns ger inte 
rätt till skolskjuts.

– annan särskild omständighet
Elev som av annan särskild omstän-
dighet har behov av skolskjuts kan 
ansöka om skolskjuts. Underlag som 
styrker det man åberopar ska bifogas 
ansökan till kommunen. 
 
Ansökan om skolskjuts av andra skäl 
lämnas till kommunen och beslut om 
skolskjuts gäller för högst ett läsår åt 
gången. Ansökningsblanketter eller 
webbformulär finns på respektive 
kommuns hemsida.

Skolskjuts vid val av skola
För elev som väljer annan skola än 
den inom vars upptagningsområde 
eleven är folkbokförd, har kommu-
nerna generellt ingen skyldighet 
att anordna skolskjuts. Om en elev 
ansöker om skolskjuts till vald skola, 
så prövas det om det medför några 
organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter (merkostnader) för kom-
munen att bevilja skolskjuts jämfört 
med om eleven valt att gå i anvisad 
skola. Beslut om skolskjuts gäller ett 
läsår.

Skolskjuts vid val av skola kan  
beviljas om:
– Eleven skulle haft resekort för att  
   åka till anvisad skola och ansöker  
   om resekort till vald skola.
– Eleven skulle åkt skolbuss till 
   anvisad skola och det finns befintlig  
   skolbuss med lediga platser som går 
   till vald skola. 

Skolskjuts vid val av skola kan INTE 
beviljas om:
– Eleven inte är skolskjutsberättigad  
   till anvisad skola.
– Eleven är beviljad skolskjuts med 
   upphandlad buss och ansöker om  
   resekort till vald skola.
– Eleven valt en fristående skola i 
   annan kommun.
– Eleven inte uppfyller avstånds- 
   gränsen till vald skola.
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Vad är skolskjuts?
Skolskjuts är transport mellan hem-
met och skolan av elev i grundskola, 
grundsärskola och gymnasiesärskola. 
De flesta kommuner erbjuder även 
skolskjuts för elever i förskoleklass. 
 
Skolskjuts sker genom resor med 
allmän kollektivtrafik (resekort) eller 
med upphandlad skolskjuts i form av 
skolbuss eller skoltaxi. I särskilda fall 
kan självskjuts beviljas, då i form av 
en ekonomisk ersättning som utbeta-
las till vårdnadshavare.

Höstterminens skolstart
Inför varje nytt läsår gör Hallandstra-
fiken en ny planering av bussarnas 
turer utifrån aktuellt elevunderlag. 
Turer kan alltså ändras från ett läsår 
till ett annat.

Hallandstrafiken tar emot synpunk-
ter på de planerade turerna men gör 
ingen förändring på lagd planering 
under de tre första veckorna efter 
skolstarten. Vid eventuella problem 
därefter kommer Hallandstrafiken att 
att se över planerade turer för eventu-
ell åtgärd.

Skolturens tider 
Skolturens tider delas in i olika delar; 
inställelsetid, väntetid och restid. 

Inställelsetiden är den tid som elev 
behöver ha för att ta sig från/till bus-
sen till/från kapprummet och ta av/på 
sig ytterkläder. I normalfallet räknas 
denna tid 10 minuter före och efter 
skolans start- och sluttid.

Väntetiden är tiden från avslutad resa 
till 10 minuter före skolstart samt 10 
minuter efter skolslut till påbörjad 
hemresa. 

Restiden är den tid eleven åker i 
fordonet.

Vid planering av bussturer tas hänsyn 
till att elever med lång restid ska få så 
kort väntetid som möjligt.  

Kommunerna i länet har olika regler 
för väntetid och restid. Mer informa-
tion finns på respektive kommuns 
hemsida.

Glömt grundskolekortet
Elev kan åka till skolan utan färd-
bevis om kortet är glömt hemma. 
Inför hemresan måste eleven ordna 
Hallandstrafikens intyg på skolan 
som ger rätt till hemresa samma dag. 
Skolans personal skriver in elevens 
namn, födelsedata, aktuellt datum 
och hemort samt stämplar intyget 
innan eleven får det. Observera att det 
endast är Hallandstrafikens intyg som 
gäller för att eleven ska få åka med 
bussen.

Elev flyttar eller slutar under läsåret
Flyttar eller slutar eleven under termi-
nen ska eleven lämna tillbaka grund-
skolekortet till skolan. Om inte detta 
sker, spärras kortet av skolan och det 
blir obrukligt. 

Tips: Om du har mobiltelefon, ladda 
ner Hallandstrafikens app för att se 
var linjebussen är i realtid.

 

Grundskolekortet
De elever som beviljas skolskjuts 
med buss i allmän kollektivtrafik får 
ett grundskolekort som ska visas då 
eleven kliver på bussen.

Första skoldagen
Om eleven inte fått sitt grund-
skolekort hemskickat före skolstart, 
reser eleven gratis till skolan under 
första skoldagen för att på skolan 
kvittera ut sitt grundskolekort. För 
att det ska vara giltigt måste eleven 
texta sitt namn på den vita remsan på 
baksidan av kortet.

Kortet gäller för obegränsat antal 
resor per dag mellan klockan 04 till 
17 alla skoldagar, studie- och lov-
dagar under terminen, undantaget 
jul- och sommarlovet. Kortet gäller 
på Hallandstrafikens tidtabellagda 
kollektivtrafik inom kommunen samt 
på Västtågen (Varbergs kommun) och 
Krösatågen (Halmstads kommun). 
Kortet gäller ej på Öresundståg.

Förlorat grundskolekort
Om elev förlorar sitt grundskolekort, 
får eleven ett nytt av skolan. Skolan 
spärrar det förlorade kortet,  
så det blir obrukligt.
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Vad gäller när man åker  
skolbuss?
Till/från hemhållplatsen
Det är vårdnadshavare som ansvarar 
för att eleven tar sig säkert till/från 
hemhållplatsen.

• Bussens hållplatstider är ungefär-
  liga. För att undvika att missa bus- 
  sen, var vid hållplatsen i god tid.  
  Om bussen missas är det vårdnads- 
  havare som ansvarar att eleven kom- 
  mer till skolan på annat sätt.
• Det är viktigt att eleven går till den  
  hållplats som eleven blivit anvisad.  
  Bussens tidtabell är bland annat  
  beräknad på antal stopp och om  
  bussen behöver göra fler stopp än  
  planerat riskerar turen att bli sen till  
  skolan.
• Tänk på att synas, framförallt under  
  den mörka årstiden. Använd reflex- 
  väst och/eller ficklampa på väg till/ 
  från hållplatsen. Tips: Om eleven  
  har en mobiltelefon, ladda ner och  
  använd en Ficklamps-app.
• Vid resa med allmän kollektivtrafik,  
  kontrollera att grundskolekortet 
  är med.

Vid hemhållplatsen
På hemhållplatsen är det vårdnads-
havare som ansvarar för eleven tills 
dess att eleven stiger på/av bussen. 
En vuxen bör vara med under den 
första tiden för att ”skola in” eleven i 
hur man uppträder på hållplatsen. 

• Vid hållplatsen ska eleven stå så  
  långt från huvudvägen som möjligt. 
  Detta för att bussen ska kunna köra  
  av vägen och in på hållplatsen så  
  andra trafikanter kan komma förbi.
• Det är viktigt att eleven står stilla  
  vid hållplatsen tills bussen har stan- 
  nat. Det är mycket farligt att röra sig  
  mot bussen, speciellt vid halt väg- 
  lag. En stor, tung buss stannar inte  
  lika lätt som en personbil.
• Även vid hållplatsen är det viktigt att  
  synas, framförallt under den mörka  
  årstiden. Använd reflexväst och/eller  
  ficklampa. Tips: Om eleven har en  
  mobiltelefon, ladda ner och använd  
  en Ficklamps-app.
• En stor buss kan skymma elever för 
  andra trafikanter så om eleven ska  
  gå över en väg efter skolan: Vänta  
  tills bussen har kört iväg, gå över  
  när det inte finns några andra fordon  
  i vägen. I vissa fall finns även möj- 
  lighet att vårdnadshavare kan kom- 
  ma överens med chauffören om att  
  följa de yngre eleverna över vägen. 
  Gå ALLTID, spring ALDRIG!

Vid skolans hållplats
Vid skolans hållplats är det skolan 
som ansvarar för eleverna.  

• Vid skolan finns anvisad plats för  
  av- och påstigning. Om det finns  
  räcke ska eleverna stå bakom det.
• Det händer att elever trängs och  
  knuffas för att komma först på
  bussen. Detta är helt onödigt då det 
  finns plats för alla!  
• Det finns alltid bussvakter vid sko- 
  lan som ska hålla ordning på elever- 
  na. De hjälper även eleverna att hitta  
  till rätt buss. 

I bussen
Det är busschauffören som tar över 
ansvaret för eleverna när de går på 
bussen. 

• Enligt lag ska alla elever ha på sig  
  säkerhetsbälte när de åker buss och 
  det är chauffören som ansvarar för  
  att alla har på sig bältet innan bussen  
  kör. Observera att chauffören INTE  
  har något ansvar om eleven tar av  
  sig bältet under färden. Tänk på att  
  skadorna blir värre vid en eventuell  
  olycka och vid en poliskontroll kan 
  elevens vårdnadshavare riskera att  
  få böter.
• Det är viktigt att elever respekterar  
  tillsägelser från chauffören. Dålig 
  ordning i bussen gör det svårare för  
  chauffören att koncentrera sig. Ett  
  ögonblicks ouppmärksamhet kan  
  orsaka en olycka.

• Det är också viktigt att alla elever 
  känner sig trygga med att åka med  
  bussen. Yngre elever kan vara rädda 
  för de äldre eleverna, så tänk på  
  beteendet.
• Skolväskor får inte uppta säten eller 
  läggas i gången, utan ligga under  
  sätet eller i knät. Det är inte trafik- 
  säkert att ha väskan på ryggen. Vid 
  en eventuell utrymning tar det läng 
  re tid att komma ut om det ligger  
  väskor i vägen.
• Barn har dålig balans när de rör sig i 
  bussen under färd, det är därför vik 
  tigt att sitta kvar på sin plats tills 
  bussen har stannat för att undvika 
  personskador.
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Ordning på bussen
Av trafiksäkerhetsskäl och hänsyn till 
andra elever är det viktigt att eleverna 
uppträder så som beskrivs på föregå-
ende sida. Om elev trots tillsägelser 
från chauffören fortsätter att orsaka 
störningar kommer händelserna att 
rapporteras till trafikledningen.

1. Vid skadegörelse på eller i  
    bussen, rapporterar chauffören  
    direkt skadegörelsen till skolan.  
    Skolan tar kontakt med vårdnads- 
    havare som blir ersättningsskyldiga 
    till bussbolaget för skadorna.
2. Vid övriga störningsmoment med- 
    delar chauffören sin trafikledning  
    som bedömer lämplig åtgärd för  
    det akuta läget, t.ex. kör tillbaka  
    eleven till skola/hem eller inväntar  
    annan buss eller sätter in en buss- 
    vakt som åker med tills det lugnat  
    ner sig.
3. Bussbolaget kontaktar därefter  
    lämplig personal på skolan  
    (assistent/rektor). De tar kontakt 
    med föräldrarna och för en dialog 
    om vad som måste göras.
4. Om problem upprepas med samma 
    elever vänder sig skolan till kom 
   munens skolskjutssamordnaren som  
   får sätta in åtgärder.

Vid akuta problem
För att kunna informera skolskjutsre-
senärer om akuta problem finns vi på 
Facebook; ”Hallandstrafiken Skol-
skjuts”. Observera att det finns inga 
möjligheter för oss att besvara inlägg 
från medlemmar. Vid frågor, maila 
eller ring oss! 

Sidan är öppen för alla och genom 
att följa oss där får ni information 
så snabbt problemet blir känt. Infor-
mation läggs ut av Hallandstrafiken, 
kommunens skolskjutssamordnare 
eller bussbolagen och det kan röra sig 
om förseningar som är mer än 15 mi-
nuter eller vid klass 3 varningar och 
klass klass 2 varningar som riskerar 
att bli uppgraderade.

Vem kontaktas gällande skolskjuts?
Bussbolag
Frågor om skolskjutsturer eller tex kvarglömda saker i bussen.

Varberg
Bergkvara Buss 0340-66 66 00
Veddige Buss 0340-300 08
Karl-Gustav Taxi 0340-333 22

Falkenberg
Nettbuss 0730-75 75 10
Strandbergs Buss 0346-220 56
Veddige Buss 0340-300 08
Okome Buss 0346-230 02
Ätrans Buss 0346-600 20
Asige Buss 0346-422 24

Hylte
Unnaryds Taxi 0371-601 50
Bergkvara Buss 0340-66 66 00
Hylte Trafik 0708-60 97 57

Halmstad
Bergkvara Buss 0431-44 50 00
Halmstad Persontrafik/Sennan Taxi 035-661 11
Sennans Buss 035-661 10
Nettbuss 0730-75 75 10

Laholm
Bergkvara Buss 0431-44 50 00
Mattias Birgersson 0706-97 75 15
Taxi Laholm 0430-790 02
Isaksson Karlsson
LK Buss/Nettbuss 0768-31 78 79
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Avstår skolskjuts 
En del skolskjutsberättigade elever åker inte med skolskjutsen. Oftast är skälet 
att de är på fritidshem före och/eller efter skolan eller för att de väljer att ta sig 
till skolan på annat sätt. Vi önskar bli meddelade om vilka skolskjutsberättiga-
de elever som avstår skolskjuts, antingen helt och hållet eller endast morgon 
eller eftermiddag. 

Viktigt!
Även om skolskjuts avstås, kvarstår rätten till skolskjuts. 
Om behovet ändras under läsåret, kontakta Hallandstrafiken eller skolans 
expedition helst 5 arbetsdagar före ändringen träder i kraft, så planeras eleven 
åter in på skolskjutstur.

Personuppgifter:
Läsår Skola Klass Referensnr1

Elevens namn Personnummer

1 Elevens ”kundnummer” i planeringssystemet Skjuts+

Kryssa i det alternativ som passar bäst:
Avstår skolskjuts helt *Om skolskjuts behövs någon dag i 

veckan så kryssa inte i något. Eleven 
kommer då att planeras in för alla 
dagar i veckan.

Avstår skolskjuts till skolan alla dagar*

Avstår skolskjuts hem från skolan alla dagar*

Medgivande:
Datum Vårdnadshavare namnteckning

Ort Namnförtydligande

Blanketten postas till Hallandstrafiken Skolskjuts (portofritt).

Trafikplanering – Skoltrafik 
0346-712 500
skolskjutsplanering@hlt.se

Kommuner
Frågor om skolskjutsberättigande, skolskjutshållplatser

Medborgarservice
0430-150 00
medborgarservice@laholm.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
0340-882 85
bun@varberg.se

Kontaktcenter 
0346-88 60 00
Kontaktcenter@falkenberg.se

Barn- och utbildningskontoret
0345-180 00
buk@hylte.se

Kontaktcenter
035-13 70 00
direkt@halmstad.se
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Hallandstrafikens Skolskjuts
Box 269
311 23 Falkenberg B

Vik här


