
 

 

HJO, TIBRO OCH KARLSBORG SAMVERKAR I FRÅGOR OM SAMHÄLLSBETALDA RESOR SOM KOLLEKTIVTRAFIK, FÄRDTJÄNST OCH SKOLSKJUTSAR. 
 

 

Rutiner för skolresor med taxi i Hjo kommun 18/19 

Telefonnummer: Fasta Resor    010-17 30 200(kl 0630-1630) 

    020-91 90 90 (övrig tid)  
    (fastaresor.skovde@samres.se) 

 

Kollektivtrafikkontoret 0504-185 60 (gruppnr skolskjuts) 

   
 Vad händer om: Åtgärd: 

Taxi missar en resa Taxi skickar ersättningsbil 

Behov av bilkudde För att resa trafiksäkert måste alla elever som är under 
135 cm själva ta med bälteskudde. 

Förälder/elev missar tiden för hämtning Förälder ansvarar för att elev kommer till och ifrån 
skolan, hemtur avbokas direkt när morgontur missas 

Taxi blir försenad Om bilen är mer än 10 minuter försenad ring:  
Fasta Resor 010-17 30 200, välj knappval 1 

 Ändringar/avbeställningar:  Åtgärd: 

Barnet blir sjukt på morgonen Förälder kontaktar Fasta Resor och avbokar resorna så 

tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan 

Barnet blir sjukt under skoldagen Skolan kontaktar Fasta Resor och ändrar tid för hämtning 
(avbokar hemresan om annan skjuts används) 

Barnet ska till tandläkare, läkare m.m. under 
eller i anknytning till skoldagen 

 

Förälder avbokar berörda resor hos Fasta Resor 
 

Endast transporter till och från skolan är kommunens 
ansvar, övriga transporter är förälders ansvar 

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan 
anledning gör att eleven inte skall åka under 

en längre period 

Förälder kontaktar Kollektivtrafikkontoret, som vidare 
kontaktar Fasta Resor 

Om eleven tillsvidare inte har behov av 

skolskjuts 

Förälder kontaktar Kollektivtrafikkontoret, som vidare 

kontaktar Fasta Resor 

 Ändring av tider och turer:   Åtgärd: 

Ändring av skoltider, fritidsschema eller 
adress för hämtning och lämning 
 

Hämta hem Västtrafiks app Boka resa via 
https://www.vasttrafik.se/bokaresa 
 

Vid enstaka ändring:  
Förälder eller skolpersonal kontaktar 
Kollektivtrafikkontoret. Skall vara Fasta Resor tillhanda 3 

arbetsdagar innan den ska gälla 
 
Vid bestående ändring:  
Förälder eller skolpersonal kontaktar 

Kollektivtrafikkontoret, som vidare kontaktar Fasta 
Resor. Skall vara Kollektivtrafikkontoret tillhanda 
minst 7 arbetsdagar innan den ska gälla 

 

 Övrigt:   Åtgärd: 

Nytt läsår - information om hämttider 
 

Förälder tar kontakt med Fasta Resor veckan innan 
skolstart 

Ta med kompisar hem Nej, det är inte tillåtet 

 Vem kontaktar man om:   Åtgärd: 

Eleven har glömt något i taxin Elev eller förälder kontaktar taxibolaget eller Fasta Resor 

 

Eleven har synpunkter på resan Ring så snart som möjligt till Västtrafiks 

synpunktshantering 0771-41 43 10 eller maila på 
synpunkt.anrop@vasttrafik.se 
 

 

mailto:fastaresor.skovde@samres.se

