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 Till målsman för: 

  
 

Information om er skolskjuts! 

Hej! 

Vi har från Laholms kommun fått reda på att ni blivit beviljade skolskjuts för läsår 19/20 och 

här kommer information som är bra att känna till om era resor.  

Det är kommunen som beviljar vilka elever som skall åka och under vilka villkor så har ni 

frågor gällande berättigandet och villkoren för detta vänder ni er till den kommunala 

skolskjutshandläggaren. Hallandstrafiken hanterar planeringen av resorna som sedan läggs 

ut på de lokala trafikföretagen.  

Ni har nu även möjligheten att kunna se era resor på internet samt avboka om ni registrerar 

er på: serviceresor.hallandstrafiken.se/login. Efter ni registrerat er kommer ett brev skickas 

hem till elevens folkbokföringsadress med användarnamn och lösenord. Observera för att 

kunna se resorna måste registreringen ske på elevens personnummer.  

Om ni inte har möjlighet att registrera er kan ni ringa in på skolskjutsnumret som är öppet 

vardagar mellan 06 – 20 för att avbeställa och kontrollera era resor. Detta nummer är: 0771 

750 800. Vid detta samtal skall ni ange personnumret för eleven. Dock rekommenderar vi er 

att registrera er för enklare och snabbare hantering då väntetid på skolskjutsnumret kan 

uppstå främst de första veckorna på terminen. Om inte ärendet är akut ring mellan 09:00 

och 14:00 för snabbare svarstid.  

Mer information finns på www.hlt.se gå sedan in på meny och välj SKOLSKJUTS OCH 

SKOLKORT.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Skolskjutsen på Hallandstrafiken! 

 

» » 

http://www.hlt.se/
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Rutiner fo r skolskjuts i Laholms kommun la sa r 
19/20 

Vad händer om                 Åtgärd  

Taxi missar en resa Kontakt tas med Skolskjuts tfn 0771 750 800 

Taxi är försenad på morgonen Taxi meddelar förälder på angivet nummer 

Taxi är försenad på eftermiddagen Taxi meddelar skolan på angivet nummer 

Förälder/elev missar tiden för hämtning 
på morgonen av taxi utan att meddela 

Förälder ansvarar för att eleven kommer till 
skolan. Bokningen för eftermiddagen bokas av 
automatiskt och skall eleven åka behöver en ny 
bokning ske kontakt skolskjuts 0771 750 800 

Elev missar tiden för hämtning på 
skolan eller skolan ändrar tid eller plats 
för skoldagens slut utan att meddela 

Skolan ansvarar för att eleven kommer hem.  

 

Avbeställning av resa 

Om eleven är sjuk, körs av förälder 
eller av annan anledning tillfälligt inte 
ska åka. Regeln gäller både morgon- 
och eftermiddags tur 

 

Förälder avbeställer själv via Internet eller app. 
Alternativt hos Skolskjuts på tfn 0771 750 800. 
Avbokning ska ske senast 1 timma innan eleven 
skall åka! 

Det går även bra att maila till: 
skolskjutsplanering@hlt.se som läses av en gång 
per vardag.  

Sjukdom som infaller under skoldagen Förälder/skola avbeställer hemresan hos 
Skolskjuts och förälder ansvarar för att eleven 
kommer hem.  

Om eleven tillsvidare inte har behov av 
skolskjuts längre eller av någon 
anledning inte ska åka under en längre 
tid 

Förälder avbokar resorna enligt ovan och 
meddelar även 
veronica.johansson@laholm.se  eller per telefon 
0430-15517, 076–5167935 

 

Ändring av tider och adresser 

Ytterligare adress för hämtning och 
lämning utöver gjord beställning, gäller 
både resor på morgonen och 
eftermiddagen.  

Meddelas till 
veronica.johansson@laholm.se  eller per telefon 
0430-15517, 076–5167935. Vissa elever har rätt 
att ändra tider själv på grund utav 
omständigheter och då tas kontakt på skolskjuts 
direkt.  
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Vem kontaktar man om 

Eleven har glömt något i bilen Kontakt tas med Skolskjuts tfn 0771 750 800 
eller direkt till aktuellt trafikföretag.  

Akuta bekymmer under taxiresan Kontakt tas med Skolskjuts tfn 0771 750 800 

Synpunkter på resan eller när resan 
inte fungerar 

Anmälan kan göras på 
www.hallandstrafiken.se/skolskjuts-skolkort se 
under fliken ”allmänt om skolskjuts” och 
”skolskjuts personbil (taxi).  

 

Bekräftelse av beställning av taxi 

Hur ser jag mina bokade tider Hallandstrafiken börja planera in de första 
resorna i början av augusti. Det stora flertalet 
resor planeras in veckan innan skolstart.  

Om ansökan/beställning kommer in sent riskerar 
beställningen planeras efter skolstart.  

Men registrera er redan idag på: 

https://serviceresor.hallandstrafiken.se/login 

Inloggningsuppgifter skickas hem per post och 
sen kan man se och avboka sina resor via 
webben.  

 

 

Kontakt 

Frågor gällande om elev skall ha rätt till skolskjuts, beställning av tider, ändring av fast 

schema: 

Laholms Kommun veronica.johansson@laholm.se  0430-15517, 076-5167935

  

Frågor angående om avbokning och om bilen inte kommer (akut) 

Hallandstrafiken skolskjutsplanering@hlt.se 0771 750 800 

Kontakt gällande planeringen som är gjord och frågor rörande utförandet 

Hallandstrafiken skolskjutsplanering@hlt.se 0346 712 568 
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