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Nya regler för dig som har Skolkort HT 
2014 
- Förändrade regler för skolkort 

Från och med höstterminen 2014 kommer följande skolkort att finnas i länet:  

 Inomkommunalt skolkort  
 Kommunöverskridande skolkort  

 
Vad du har för skolkort beror på ditt behov och vad din skoladministratör har beställt åt dig.  

 
Nya regler 

2 resor per dag, måndag – fredag 

Skolkorten har ett begränsat resande på 2 resor/dag måndag – fredag. Att åka till skolan och 
åka hem.  

Det finns inga tidsramar för när kortet kan användas på dygnet, mer än att det gäller  
2 resor/dag. Biljettmaskinsystemet håller reda på hur många gånger du har åkt per dag.  

Samma villkor för alla elever 

Fram till hösten har det funnits en mängd olika varianter av skolkort, ofta unika för varje 
kommun. I vissa kommuner har elever exempelvis fått åka fritt med sitt skolkort, året runt, 
dygnet runt. Medan i andra kommuner har det begränsats. Att ta bort möjligheten för en elev 
att resa obegränsat kan göra systemet mer ”rättvist” jämfört med de elever som inte får 
skolkort och därmed måste betala för sina resor själv. Syftet är ett rättvist system för 
samtliga elever i vårt län.  

 
Första veckan med skolkortet  

Förändringen med 2 resor/dag sker med automatik. Det betyder att vi skickar ut de nya 
reglerna till bussarnas biljettmaskinsystem.  Däremot så kan det ta upp till 1 vecka innan 
uppgraderingen har genomförts på alla bussar.  

OBS! De elever som har problem med att få skolkorten att fungera på bussen, prova 
varje dag i 1 veckas tid . Om det fortfarande inte fungerar – ta kontakt med din 
skoladministratör för skolkort.  
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Ett samarbete med kommunerna  
De nya reglerna har under arbetets gång presenterats för länets skolkortshandläggare där 
samtliga har varit positivt inställda.  

Hälsningar 
Helena Melander  
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