
 

 

 

Hej! 
Vi får många frågor i och med att KLT tar över skolskjutsarna till kommunens skolor. KLT 
kör skolskjuts i flera kommuner i vårt län och de har stor erfarenhet av detta. I 
övergångsperioden uppstår många frågor och funderingar. I och med det att KLT tar över 
skolskjutsarna kommer eleverna att åka med linjelagd skolskjuts. Det innebär att alla 
medborgare kan åka med de turer som vi beställt till våra elever. Vi har redan tidigare haft 
det här systemet på vissa av våra skolskjutsturer så för en del av eleverna är inte det här 
något nytt. Våra elever får busskort för att kunna åka till och från skolan. Om man inte har 
busskort och vill åka med en kompis hem så måste man betala för att åka med skolskjutsen. 
KLT har anlitat entreprenörer som kör åt dem. Dessa entreprenörer har chaufförer som är 
anställda för att köra elever. De har listor med vilka barn som kliver på och av var, samma 
chaufför kör i så hög utsträckning som möjligt samma linje varje dag. Chaufförerna har 
lämnat belastningsregister och bussarna ska vara utrustade med bälteskuddar.  
 
Entreprenörerna som kör våra elever är:  
o Hallens buss kör till Himalajaskolan, Ankarsrumsskola, Blackstads skola och Gunnebo skola från 

Hultserum, Svartsmörja, Älmarsrum, Dockrössle, Strandbo, Gladhammar, Starndbo, Blankaholm, 

Lövstad och Spjutshult: tel 0490-83 000 

o Bergkvarabuss kör till Skogshaga, Fågelbäret, Ellen Key och Ludde från Almvik, Avalund, Ytterhult, 

Händelöp: tel 0480-42 55 00 

o Gamlebytaxi kör till Ringeltaubska skolan, Överumsskolan, Loftahammars skolan, Åbyängskolan 

och Östra Ring från Loftahammar, Odensvi, Vråka, Björka, Ogestad, Kasimirsborg, Idåkra och 

Kolsebro: tel 0493-103 00 

o KLT: tel 010-21 21 00 

o Skolskjutssamordnare Viola Högberg: 0490-25 73 01 

Vi är tacksamma för att ni föräldrar har hört av er till oss med funderingar. Nedan har jag 
försökt lista sådant som kommit till min kännedom att ni undrar över:   
 
Hållplatsernas placering: Varje barn som har skolskjuts har fått hem just de tider som är 
aktuella för det barnet. Här står var man ska kliva på och av sin skolskjuts. Det kan vara en 
gul stolpe – alltså en busshållplats, men det kan vara en annan lämplig plats. Detta ska 
framgå av det meddelande som skickats hem. Framgår det inte så kan man höra av sig till 
den entreprenör som kör just ditt barns tur för att få ett klarare besked.  
 
Olika hållplatser för syskon i olika ålder: Vi följer de riktlinjer vi har i kommunen med 
avstånd till hållplats. Det kan betyda att syskon fått olika hållplatser om de är olika gamla. 
Självklart kan äldre syskon kliva på och av en närmare hållplats om skolskjutsen passerar 
där på den turen. De avståndsregler som gäller är: 
F-3: 2 km, 4-6: 3 km och 7-9: 4 km 
 
Om ni vill veta mer finns information i de riktlinjer som finns för skolskjuts i Västerviks 
kommun på följande länk: http://www.vastervik.se/globalassets/utbildning-och-
forskola/resor-och-inneboende/skolresor-skolskjuts/skolskjutsregler-i-vasterviks-
kommun-20170130.pdf 
 
Tveka inte att höra av er om ni har frågor och funderingar. 
 
Med vänliga hälsningar Ewa Myhrén, grundskolechef. 
 
ewa.myhren@vastervik.se  tel. 0490-254626 
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