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Visering av skolbiljetten
Det händer att våra skolbiljetter inte fungerar eller är ogiltiga. Detta kan bero på att det är
något fel på biljetten eller att biljetten används på fel sätt. Nedan rutin gäller när elever reser
med en skolbiljett som inte fungerar eller är ogiltig. Tänk på att tillvägagångssättet skiljer sig
åt beroende på om du arbetar på våra bussar eller om du arbetar på våra tåg.
Skolkortet är en så kallad ”biljettbärare”. Det innebär att biljetten inte ligger på kortet utan i molnet.
På grund av detta kan det ta längre tid att validera biljetten. Därför är det viktigt att eleven håller
sitt kort stilla mot biljettläsaren tills grön lampa lyser.
Om kortet visar rött vid visering?
Arbetar du ombord på våra tåg ska du berätta för eleven att det är problem med kortet och att du
inte kan se att någon biljett är kopplad till kortet. Därefter utfärdar du en tilläggsavgift och behåller
kortet. På avin för tilläggsavgift skriver du elevens namn och att den gäller för hemresa. Om eleven
är under 15 år sätter du ett streck i rutan ”Att betala”. (Se bifogad bild). Därefter ber du eleven vända
sig till sin skola för att få ett nytt kort.
Arbetar du på ombord på våra bussar ska du inte behålla kortet. Be istället eleven att omedelbart
vända sig till skolan för att få sitt kort
undersökt. Annars riskerar eleven få en
tilläggsavgift på 1 000 kr.
Rutin vid kontroll
Arbetar du ombord på våra tåg ska
du vid uppenbart missbruk eller fusk,
till exempel om man som äldre åker på
ett skolkort, dra in skolbiljetten och
samtidigt utfärda en tilläggsavgift. På
avin för tilläggsavgift skriver du
elevens namn och att den gäller för
hemresa. Om eleven är under 15 år
sätter du ett streck i rutan ”Att
betala”. (Se bifogad bild).
Arbetar du ombord på våra bussar
ska du inte behålla kortet. Be istället eleven att omedelbart vända sig till skolan för att få sitt kort
undersökt. Annars riskerar eleven få en tilläggsavgift på 1 000 kr.
Tänk på
 Eleven får åka till och från skolan även om kortet visar rött vid visering.
 Skolbiljetten gäller inte på helger.
 Korten med sandmotiv kommer i mycket begränsad omfattning att användas till biljetter
som är kopplade till Skånetrafikens företagsförsäljning. Biljetterna visas som ”Skolbiljett
special” i handdatorerna.
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