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Avtal för resor på skoltid med Dalatrafiks företags-app 

 

§1 Bakgrund och syfte 

Gymnasieskolan beviljar resor för en del elever som idrottar eller åker buss mellan skolans enheter. I 

det här avtalet ges elever möjlighet att använda Dalatrafiks företags-app som ”busskort”. För att 

använda appen behöver eleven underteckna ett avtal där eleven garanterar att använda pengarna till 

avsett syfte.  

Falu kommun kommer dagligen sätta in en bestämd summa pengar på elevens konto. Om eleven inte 

behöver använda pengarna till avsedda resor under skoltid överförs återstående del av pengarna till 

kommunens företagskonto.  
 

§2 Kommunens åtagande 

Kommun ska varje dag sätta in en bestämd summa pengar på elevens konto i Dalatrafiks företags-app. 
 

§ 3 Elevens påtagande 

• Eleven får endast göra resor med kortet till avsedda platser under skoltid. För idrottselever 

kan resor till specifik idrott förekommas även efter skoltid.  

• Eleven ska använda sitt konto på Dalatrafiks företags-app med försiktighet 

så att inga lösenord eller koder hamnar i orätta händer.  

• Eleven får inte göra privata resor, låta andra personer resa via kontot eller 

låta någon annan person disponera över kontot.  
 

§4 Kontroll av loggar/resor 

Kommunen har när som helst rätt att kontrollera elevens resor via företags-appen.   
 

§5 Missbruk av konto på Dalatrafik företags-app 

Om en elev missbrukar sitt konto i Dalatrafiks företags-app genom att t.ex. göra privata resor eller 

låta andra personer resa får kommunen frånta eleven dennes konto. Eleven kan även bli 

återbetalningsskyldig för icke giltiga resor.  

 

Avtalet, som har upprättats i ett exemplar, ska lämnas åter till administrationen på skolan alternativt 

till ansvarig mentor. Originalet förvaras hos skolan. 

 

Elevens mobilnummer: ___________________________  

 

___________________________  

Ort och datum  

____________________________________________________________________________ 

Elevens namn och skola 

___________________________________________________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning om eleven är under 18 år 

 AVTAL 

 Datum Diarienummer:BUN0314/21.  

 2021-09-28  

  

  


