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Särskild upphandlad skolskjuts i buss
Linköpings kommun har inför läsåret 2021-2022 upphandlat ett nytt skolskjutsavtal
som träder i kraft 1 april 2021, med nya skolskjutsområden, fördelat på två
entreprenörer, Kanal Buss i Norsholm AB och Stångå Buss AB. Med det nya avtalet
kommer nya rutiner och nya villkor för både entreprenörer och resande i
skolskjutsarna. Entreprenörerna har i avtalet kravställts att planera, administrera och
registrera i ett system som heter Ombord, samt utföra skjutsarna enligt kommunens
antagna riktlinjer för skolskjuts på ett regelrätt och säkert sätt.

Villkor för skolskjuts i buss läsår 2021-2022
● Elever med beviljad skolskjuts i buss kommer att från höstterminen 2021 åka
på sin skolskjuts med ett färdbevis i form av ett busskort.

● Busskortet är giltigt från elevens första skoldag på höstterminen och till sista
skoldag på vårterminen. Kortet innehas av eleven under hela sin skolskjuts
period, aktiveras inför varje skolstart av entreprenören.

● Eleven är berättigad att åka till och från planerad hållplats, mellan hem och
skola. Kortet är giltigt för resa från den hållplats i närhet till hemmet och till
den hållplats i närhet av skolan där eleven är beviljad och planerad till, och vid
de hålltider som skolan meddelat entreprenören.

● Elever med beviljad skolskjuts ska registrera sig med kortet när de går på och
när de går av skolskjutsen.

● Busskortet är en värdehandling, och måste registreras för att eleven ska få
åka med på skolskjutsen.

● Borttappat eller trasigt kort, ersätts av entreprenören. Kostnaden för ersatt
kort är 200 kronor, och faktureras vårdnadshavare till eleven.

● Endast elever som Linköpings kommun beviljat skolskjuts har rätt att åka
med, med giltigt färdbevis, enligt planerad rutt från entreprenören och som
finns registrerad i elevlistan hos förare. Elever utan giltigt färdbevis kommer
att nekas att åka med. Att ta med kompisar på bussen är ej tillåtet.

● Tillfälliga ändringar för elever med växelvist boende är inte tillåtet, tex när
vårdnadshavare tillfälligt byter veckor med varandra, vid sjukdom hos någon
av vårdnadshavarna. Ansvaret för resa till och från skola vid sådana tillfällen
hamnar då på vårdnadshavare att lösa för den aktuella perioden.
Stadigvarande förändring är tillåten, och meddelas skolskjutsansvarig på
elevens skola, 10 arbetsdagar innan startdatum önskas.

● Busskortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.
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