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Så ska Sörmlands skolungdomar få
fria bussresor hela sommaren
Regeringen har beslutat att skolungdomar i årskurserna 6–9 i
grundskolan och de som studerar första och andra året på
gymnasiet ska få avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet.
I Sörmland har Sörmlands kollektivtrafikmyndighet beslutat
att verkställa beslutet. Under vecka 22 kommer därför alla
som är berättigade till erbjudandet att få ett resekort i
brevlådan.
Sedan i vintras har det varit känt att regeringen avsett att besluta om
avgiftsfri kollektivtrafik för alla skolungdomar som lämnar årskurs sex i
grundskolan t.o.m årskurs två i gymnasiet. Vad som inte varit klart, fram
till nu, är hur det rent praktiskt ska gå till.
Den regionala kollektivtrafikmyndigheten är den aktör som ska
verkställa beslutet och se till att alla i målgruppen får tillgång till
erbjudandet. Sörmlands kollektivtrafikmyndighet är ansvarig för Sörmlands del och under vecka 22
kommer därför alla barn i målgruppen få ett resekort hemskickat med giltighet för fria resor på
Sörmlandstrafikens alla bussar under perioden 9 juni till och med 21 augusti (exklusive nattrafik
00:00–04:00).
– För att göra det så enkelt som möjligt, och för att vara säkra på att erbjudandet når ut till alla som
det gäller, har vi i Sörmland valt att skicka hem ett förladdat resekort till alla i målgruppen. Korten
börjar gälla den 9 juni och då är det vara att kliva på bussen och blippa kortet som vanligt. Efter den
21 augusti, när de fria sommarresorna är slut, kan de fortsätta att använda korten för att ladda på
egna resor, säger Marcus Albertsson, försäljningsansvarig på Sörmlandstrafiken.

Fakta och tips



De utskickade korten med fria sommarresor har en speciell märkning för att inte blandas
ihop med befintliga elevkort.
Registrerar man kortet på Mina sidor på sormlandstrafiken.se så ingår vår tappa-bortgaranti.

Mer information

Mer om förordningen om avgiftsfri kollektivtrafik på Regeringens webbplats:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/gratis-kollektivtrafik-for-ungdomar/
http://www.regeringen.se/artiklar/2018/04/satsning-pa-avgiftsfri-kollektivtrafik-for-ungdomar/
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