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Rutiner för Gymnasiekortet inför sommaren och läsår 22/23 

Elever som får nya Gymnasiekort - behöver behålla det gamla över sommaren 
Elever som beviljats Gymnasiekort får nya kort inför läsår 22/23. 

Följande gäller för gymnasieelever inför läsåret 22/23: 
• Elever i årskurs 2 och 3 ska behålla sitt Gymnasiekort från läsår 21/22 över

sommaren och reser på det till skolan, tills de har fått sitt nya Gymnasiekort för
läsår 22/23 men som längst till den 2 september.

• Elever som börjar årskurs 1 på gymnasiet ska resa på det färdbevis som skickas
ut digitalt tillsammans med antagningsbeskedet och som gäller mellan 15
augusti 2022 – 2 september 2022. Eleven får själv skriva ut färdbeviset.

• Elever som beviljats Gymnasiekort får nya kort omgående inför skolstart under
läsår 22/23. Informationsbroschyren och plastfodralet ska delas ut tillsammans
med Gymnasiekortet och vi ser gärna att ni går igenom innehållet tillsammans
med eleverna.

• Eleverna ska fylla i sina uppgifter på Gymnasiekortets baksida med vattentålig
penna. Vi rekommenderar att Gymnasiekortet förvaras i medföljande plastfodral
för att skydda kortet och minimera risken för slitage.

1. Skolan märker kortet med S-ID med vattentålig penna till höger i namnfältet på
kortets baksida

2. Eleven noterar sina påhittade uppgifter på kortets baksida
3. Skolan meddelar Länstrafiken kortnummer och elevens påhittade namn via mejl

till kontrollavgift@lanstrafiken.se
4. Vid eventuell biljettkontroll behöver eleven göra kontrollanten uppmärksam på

att kortet är S-ID märkt
5. Kontrollanten tar kontakt med verksamhetsansvarig för

biljettkontrollverksamheten för att säkerställa att kortet tillhör rätt elev
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Gymnasiekortets utseende 
Gymnasiekortets utseende inför läsår 22/23. Kortnumret är tryckt på framsidan. 

Vi vill också passa på att påminna om följande punkter: 

• Gymnasiekortet är en värdehandling och elev/vårdnadshavare är ansvarig för att 
hålla reda på Gymnasiekortet under sommarledigheten.

• Skolkortet är giltigt för resa till och från skolan.
• Det är inte tillåtet att använda Gymnasiekortet inom skolverksamheten för till 

exempel utflykter eller lektioner på annan plats än i skolan.
• Om Gymnasiekortet inte är ifyllt korrekt på baksidan är det ogiltigt att resa med
• Gymnasiekort med oläslig text ska omedelbart bytas ut till ett nytt under läsåret.
• Blir Gymnasiekortet indraget vid en biljettkontroll och inte är missbrukat av en 

annan person kan eleven få tillbaka Gymnasiekortet om skolan utfärdar ett intyg 
med elevens namn och kortnummer.

Vad händer om… 
… elevens kort är borttappat eller stulet? Då ska eleven hämta ut ett nytt kort mot en 
expeditionsavgift. Kostnaden för detta kan skilja sig åt mellan respektive kommun. 
Länstrafiken fakturerar 100 kr/borttappat kort. 

… elevens kort är misshandlat och eleven varit oaktsam med kortet? Då ska eleven 
hämta ut ett nytt kort mot en expeditionsavgift. Kostnaden för detta kan skilja sig åt 
mellan respektive kommun. Länstrafiken fakturerar 100 kr/trasigt kort. 

… elevens kort har gått sönder/slutat fungera? Eleven ska då få ett nytt kort och 
behöver inte betala en ny expeditionsavgift.  
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… eleven avbryter sina studier eller byter skola under terminen? Då ska eleven 
återlämna kortet som spärras och kasseras.  

Med vänliga hälsningar, 
Agneta Svensson 
Administratör  
Länstrafiken Örebro 


