
 

Info från Kunskapsskolan Linköping 

Vem får ett busskort? 

Linköpings kommun beviljar busskort inom hela kommunen, oavsett om det är 

kommunal skola eller friskola. 

För åk 4-6 gäller att avståndet ska vara minst 3 km. För åk 7-9 gäller att avståndet 

ska vara minst 4 km. De elever som är skrivna i Linköping och som uppfyller 

avståndskraven till skolan behöver inte lämna in någon ansökan till kommunen, utan 

skolan ordnar med det. 

Vill man åberopa trafikförhållanden, funktionshinder, växelvis boende eller annan 

särskild omständighet ska en ansökan fyllas i och skickas till kommunen. Du kan 

själv se avståndet som gäller för Linköpings kommun om du går in på Linköpings 

hemsida; http://klmapp.linkoping.se/avstandadresser . 

Det är avståndet mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola som avgör om en 

elev är berättigad busskort. Elever som är folkbokförda i annan kommun måste 

lämna in en skriftlig ansökan om skolskjuts till sin hemkommun. 
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Busskortet 

Linköpings kommun har skolbusskort som är giltiga alla dagar under ett års tid. Detta 

innebär alltså att busskorten gäller vardagar, helger, vinterlov, jullov, sportlov, 

påsklov, sommarlov och alla röda dagar dygnet runt. 

Bor man inom tätorten får man ett tätortskort. De som bor i t ex Linghem får 

närområdeskort. Kortet är personligt och du ska skriva ditt namn och födelsedata 

(Sex siffror, ex 020425) på baksidan för att det ska vara giltigt. Östgötatrafiken ser 

gärna att du också har ett intyg, t ex patientkort, som styrker din identitet vid en 

eventuell kontroll. 

Du behåller samma kort från år till år. Skolan ser till att kortet blir laddat inför 

kommande läsår, så var rädd om ditt kort. Om du tappar bort kortet får du betala 200 

kronor till skolan för att få ett nytt busskort. I de fall kortet skadas trots aktsamhet, 

ordnar skolan med ett nytt busskort utan kostnad. Kontakta koordinator innan kl 0900 

för att ersätta nytt busskort. 

Tips! Se till att alltid ha busskortet på avstånd från mobilen då mobilen kan orsaka att 

busskortet kan bli avmagnetiserat. Lägg gärna busskortet i din plånbok eller i en 

plastficka så att det inte skadas. Detta skolkort kan du inte ladda på med mer saker 

utan är ett rent skolbusskort. 

Glöm inte att du måste lämna tillbaka busskortet till Kunskapsskolan Linköping 

koordinator när du flyttar till en adress som ligger närmare än det avstånd som krävs 

för att vara berättigad till ett busskort. Detsamma gäller om du byter skola. 

Tänk på att skolan inte kan ersätta skadade eller förlorade kort under lov då skolan är 

stängd och endast skolan hanterar skolbusskorten. 

  

 


