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Agenda
• Välkommen och introduktion

• Nytt biljettsystem – Ny skolportal

• Erbjudandet

• Fakturering

• Presentation ny skolportal

• Paus- fika

• Skolornas tidsplan - Leveranstider

• Extrakort

• Supportprocess

• Företagsportalen

• Demo- live



Införande av nytt biljettsystem

Starten gick 27 mars 2017 
med den nya appen som 
innehöll nya biljetter och 
rabatter

Jojo korten upphör att gälla 
den 14 december 2019



Ny prismodell



Införande av nytt biljettsystem

• Nya biljettsystemet implementeras nu vidare under 2019 
Utveckling fortsätter även efter 2019

• Stegvis införande av Skånetrafikens nya kort och först ut är 
Skånes skolelever inför HT 2019

• De nya korten, är kopplade till en skolbiljett med 
läsårsgiltighet 

• Korten återanvänds och stegvis kommer nya funktioner



Skånetrafikens nya kort
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Kortet skall sparas och återanvändas inför nästa läsår!



Terminsbevis försvinner 

Enklare hantering för både elev och skola
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Dagens erbjudande till skola

Dagens erbjudande är begränsande och administrativt tungt. 

8



Nytt erbjudande skolungdomar

Efter dialoger med både skola och elever samt andra 
trafikhuvudmän har vi identifierat ett antal parametrar som är 
viktiga att ta med oss in i framtidens resa för skolungdom

• Obegränsat

• Enkelt

• Terminsbevisen försvinner

• Kort eller telefon

• Förlustanmälan och självservice
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Nytt Erbjudande 2019
• Läsårskort för skolskjutsberättigade

• Gymnasieskola

• Grundskola

• Giltighet

• Fria resor i hela Skåne dygnet runt måndag till fredag

• Giltigt även på skollov under läsåret inkl jullov

• Läsårsperiod: 2019-08-12 - 2020-06-12

• Läsåret delas upp i biljetter med giltighet per kalendermånad.

• Biljetterna kopplas till elevernas kort per automatik varje månad.  Vilket gör det enklare att 

månadsfakturera.
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Validering

• Validering buss – giltigt biljett syns i displayen

• Tågvärd – giltig skolbiljett syns samt namn och födelsedatum

• Kontrollant- giltigt skolbiljett syns samt namn och födelsedatum

• Vill eleven själv kontrollera sitt kort kan detta göras i 
Skånetrafikens nya biljettautomater, ombord på Regionbuss, på 
kundcenter samt serviceombud. Giltig skolbiljett innevarande 
månad visas.
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Beställning av skolkort

• Modernare och enklare administration

• Enkelt verktyg för hantering och beställning och hantering av 
biljetter

• Leverans direkt hem till elev – med följebrev

• Smidig hantering vid förlust av kort
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Skapa konto för beställning av skolbiljett
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https://www.skanetrafiken.se/skolpersonal

• Ansökan sker på Skånetrafikens hemsida

https://www.skanetrafiken.se/skolpersonal


Brev vid utskick av kort

• Skånetrafiken carrier

• Kommunens egna följebrev  –

laddas upp i portalen

Innan ni laddar upp skicka gärna 

Följebrevet på korrektur till: 

Anna.bothom@skanetrafiken.se
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Fakturering

• Läsåret delas upp i biljetter med giltighet per kalendermånad.

• Fr.o.m den 28:e varje månad skapas ny skolbiljett för 
nästkommande period.

• Biljetter som skapas from den 28:e blir giltiga innevarande samt 
nästkommande månad. Debitering sker för nästkommande månad.

• Augusti och juni månad debiteras halva kostnaden.

• Fakturering sker månadsvis. 
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Presentation av Nya Skolportalen 

Lars Kastman
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PAUS!
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Skolornas tidplan för beställning av skolbiljetter 

med leverans direkt hem till elev

Portalen öppnar för beställning under maj månad.

• 25/6 Beställning av skolbiljett för åk 2 och 3 behöver vara gjord.

• 31/7 Skolkorten skickas från Strålfors hem till eleverna med B-post.

• 5/8 Beställning av åk 1. Produktion görs dagligen, postas med A-post.

Beställning innan kl 8.00 leverans dagen efter.

• 15/9 Produktion görs varje onsdag. Postas med A-post.
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Extra kort  

• Beställs via portalen

• Används till biljett för tillkommande elev under termin

• Används till ersättningskort vid förlust av kort

• Förpackningsstorlek 50 st

• Pris 30 kr / kort 

• Glöm inte att beställa inför terminsstart 
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Hantering vid förlust av kort 

• Eleven vänder sig till skoladministratören.

• Elevens biljett/ biljetter kopplas till det nya ”extra kortet”

• En avgift på 30 kr för extra kortet tas ut av eleven
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Support ny skolportal

• E-post: Skolservice@skanetrafiken.se

• Tel:  0451-28 84 59

• Växel: 0451-28 84 00
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mailto:Skolservice@skanetrafiken.se


Övriga biljetter / Företagsportal
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• Logga in i 

Företagsportalen via 

Skånetrafikens hemsida

• Skapa ett företagskonto 

och beställ biljetter



Summering och frågor!

• Portalen öppnar under maj.

• Ansökan om konto för beställning av skolbiljett  sker på 
https://www.skanetrafiken.se/skolpersonal

• För support:

• Tel: 0451-28 84 59

• E-post:  Skolservice@skanetrafiken.se
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Tack


