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Rutiner för skolkort från Västtrafik 
Alla elever som är folkbokförda i Göteborg, har fyllt sju år och går i förskoleklass eller 
grundskola i kommunal eller i fristående skola får gratis skolkort för att resa med 
Västtrafik.  

Eleven får skolkortet hemskickat till sin boendeadress. Det är grundskoleförvaltningen 
som beställer skolkorten, oavsett var eleven går i skola. 

Om skolkortet försvinner 
Om ditt barn har blivit av med sitt skolkort ska du anmäla det via e-post till 
skolkort@grundskola.goteborg.se som då spärrar och beställer ett nytt kort. Skolan kan 
skriva ut ett tillfälligt skolkort tills barnet får det nya kortet. Dessa ersättningskort finns 
att hämta på skolexpeditionen på elevens skola.  

Grundskoleförvaltningen tar ut en avgift på 100 kronor för ett nytt kort och 50 kronor för 
det tillfälliga skolkortet.  

Betalning för försvunnet skolkort 
Kostnaden för ett försvunnet skolkort är: 

• 100 kronor för ett nytt kort (administratörsavgift) 
• 50 kronor för ett tillfälligt ersättningskort 

Plusgiro: 88 74 49-7 
Swish: 123 068 46 96 skolkort Grundskola 

Skriv elevens namn och personnummer.  

Mejla kvitto på din betalning (till exempel en skärmdump eller ett foto på betalningen) till 
skolkort@grundskola.goteborg.se. Du kan också skicka kvittot till: 

Göteborgs Stad grundskoleförvaltningen 
Box 1015 
405 21 Göteborg 

Skriv namn och personnummer på eleven i mejlet för snabbare handledning.  

Om skolkortet inte fungerar 
Skolkort som inte fungerar ska skickas till grundskoleförvaltningen. Skolan kan skriva ut 
ett tillfälligt skolkort som kan användas tills eleven får ett nytt. Det kostar ingenting att 
lämna in ett skolkort som inte fungerar och att få ett nytt. Det nya kortet skickas till 
skolan.  

Uppgradering av skolkort 
Det går att uppgradera skolkorten till ett GBG+, GBG++ eller Regionen runt. 
Vårdnadshavare får själva betala mellanskillnaden.  
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Utökat skolkort för resor på kvällar, helger och sommarlov 
Göteborgs Stad erbjuder inte någon utökning av skolkorten. Det går däremot att köpa ett 
kort hos Västtrafik som heter Utökning Göteborg som gäller för en termin för 
skolungdomar under 20 år. Kortet ger obegränsat antal resor med Västtrafik under kvällar 
och helger i Göteborgs kommun.  

Mer information om kortet Utökning Göteborg finns på Västtrafiks hemsida. 

Ta väl hand om skolkortet 
Skolkortet är en värdehandling. Det står på kortet under vilka tider och i vilka zoner ditt 
barn får resa. Skolkortet gäller följande datum: 

10 augusti 2018 – 23 december 2018 
7 januari 2019 – 14 juni 2019  
10 augusti 2019 – 15 september 2019 

Spara kortet tills ditt barn får ett nytt höstterminen 2019.   

Har du frågor om skolkort? 
Kontakta grundskoleförvaltningen på skolkort@grundskola.goteborg.se eller ring 031-
365 09 60.  

https://www.vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/utokning-goteborg/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=ut%C3%B6kning+g%C3%B6teborg&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a8577a32a-6ea9-4f95-b65a-8a55993bf525&_t_ip=62.88.128.54&_t_hit.id=VT_Web_Epi_Models_Pages_StandardContentPage/_66768644-e910-4948-a471-7b597d7479e9_sv&_t_hit.pos=1
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