
 

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet  Sida 1( 2) 
Box 591, Tingshusplatsen 2, 611 10  Nyköping, tfn 0155-20 20 50 

     

Frågor och Svar – nya regler kring skolkort 
 
Nya regler gällande skolkort 
Bakom de nya reglerna kring skolkortet finns likvärdighetsprincipen.  Ett skolkort tilldelas en elev som 
har ett på förhand definierat avstånd mellan hemmet och skolan för just resor till och från skolan. 
Resor som görs under skoltid eller inom ramen för skolans verksamhet ska bekostas av skolan.  
 
Fritidsresor kommer framöver inte att ingå i skolkortet. De nya riktlinjerna införs alltså för att elever 
ska behandlas likvärdigt. I dagens system bekostar de elever som inte är berättigade till skolkort, vilket 
är ca 50 % av alla gymnasieelever och 85 % av alla grundskolelever, själva sina fritidsresor.   
 
De nya reglerna kring skolkort gäller från höstterminens start.  
 
Beslutsgång 
En ny taxa, med färre zoner och biljettyper, införs tillsammans med nytt modernt biljettsystem i Sörm-
land att gälla från 1 oktober 2016. Sörmlandstaxan är beslutad av direktionen för Kommunalförbundet 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Därefter behöver varje kommun i länet och Landstinget i Sörm-
land fatta beslut om taxan lokalt. I Sörmlandstaxan hanteras länets skolkort. 
 
Hur fungerar skolkorten 
De befintliga gymnasiekorten och grundskolekorten – ersätts av ett nytt skolkort som är giltigt i en zon 
eller i hela länet och gäller för tre (3) resor per dag helgfri måndag-fredag – ej nattbussar eller jul- och 
sommarlov, men övriga lov. Skolkorten gäller också på tåg i det område som kortet är giltigt (gäller 
dock ej för resor med tåg till Södertälje Syd).  
 
I varje resa ingår en övergångstid för byte från en till två timmar vilket innebär att det totala antalet 
delresor kan vara fler än tre (3). När du reser till skolan på morgonen och byter buss på vägen räknas 
det alltså fortfarande bara som en resa (om du håller dig inom övergångstiden).  
 
Varför begränsas kortet 
Ett skolkort tilldelas en elev som har ett på förhand definierat avstånd mellan hemmet och skolan. 
Beroende på kommun och åldersgrupp kan detta avstånd skilja sig. Kommuner har också olika regler 
vad som gäller om en elev valt annan skola än den tilldelade.  
 
Syftet med skolkorten är att ta sig fram och tillbaka mellan skolan och hemmet.  
 
Att en begränsning finns för skolkort är vanligt i Sverige. Samtliga grannlän till Sörmland har någon 
form av begränsning där korten gäller måndag-fredag under terminstid. I vissa län kombineras detta 
fram till en viss tid på dagen (från 18.00 till 20.00) och i ett län, Västmanland, kombineras begräns-
ningen med giltighet för två resor per dag.  
 
Att nya riktlinjer införs är på grund av att elever ska behandlas lika. Dagens system är exempelvis 
orättvist för de elever som inte är berättigade till skolkort (ca 50 % av alla gymnasieelever och 85 % av 
alla grundskolelever) och därmed själva får bekosta sina resor på fritiden eller till/från skolan om man 
väljer att använda kollektivtrafiken. 
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Varför tre resor per dag 
De tre resorna som finns på kortet ska alltså användas för att ta sig till och från skolan.  
 
Att det är tre (3) resor per dag och inte två (2) är av praktiska skäl för att möjliggöra viss flexibilitet för 
den enskilde eleven och skolan.  
 
Varför gäller korten på lov om ni nu begränsar det i övrigt 
Loven under terminen kan vara under olika veckor i olika delar av länet. För att säkerställa att skolkor-
ten alltid ska fungera under skoldagar tycker vi det är bättre att låta dem gälla på höstlov, påsklov och 
sportlov. På samma sätt kommer den dag korten börjar gälla och slutar gälla varje termin grunda sig på 
den kommun i länet som börjar terminen först och avslutar terminen sist. Information om vilka dagar 
som skolkortet är giltigt publiceras på Sörmlandstrafikens hemsida.  
 
Vad gör jag om jag vill resa mer än tre (3) resor per dag (gäller från 1 oktober).  
Det beror lite på hur ditt resbehov ser ut. Reser du ofta på fritiden lönar det sig bäst att ladda på ett 
lågtrafikkort. Detta kort berättigar dig att resa obehindrat kl 09-14 och efter kl 18 på vardagar – samt 
hela helgerna. Priset för lågtrafikkortet är 180 kr per zon (vanligtvis en kommun) som kortet är giltigt i.  
 
Reser du mer sällan kan du ladda ditt kort med en reskassa som du använder när dina tre (3) resor löpt 
ut. Då betalar du ett lägre pris för din resa. Du kan även köpa enkelbiljetter via mobiltelefon för samma 
pris som när du betalar med reskassa. Som skolungdom reser du till reducerat pris. En biljett med res-
kassa/mobil kostar 16 kr för en zon, 32 kr för två zoner och 56 kr för giltighet i alla zoner. 
 
En 24-timmarsbiljett till reducerat pris kommer kosta 120 kr och är då giltig i hela länet. För en zon är 
priset 60 kr.  
 
Du kan ladda såväl reskassa, 24-timmarsbiljetter som lågtrafikkort ombord på bussen, hos ombud eller 
via mina sidor på webben.  
 
Min skola har aktiviteter (exempelvis idrott på annan plats om kräver att vi reser med buss).   
Resor som görs under skoltid eller inom ramen för skolans verksamhet ska bekostas av din skola. 
 
Hur mycket används skolkorten idag 
Resandestatistik visar att en resenär med ett skolkort för grundskolan, använder sitt resekort i snitt 
1,14 resor/vardag och en resenär med ett skolkort för gymnasiet, använder sitt resekort i snitt 1,85 
resor/vardag.  Ungefär 10 % av skolkorten används på helger.  
 
Statistiken är hämtad från hösten 2015, då det inte var skollov. Givetvis är detta bara ett genomsnitt 
och behöver inte betyda att detta gäller för en enskild resenär. Det visar ändå att de flesta skolelever-
na inte använder skolkortet mer än för resor till och från skolan.  
 
Jag bor i Eskilstuna och har elevkort, hur påverkas jag? 
Eskilstuna kommuns elevkort påverkas inte av dessa förändringar utan kommer fungera likadant som 
idag, det vill säga fyra (4) resor per dag, måndag-söndag med undantag av sommarlovet. Däremot 
kommer du också få det nya resekortet som du kan ladda andra biljettprodukter på vid behov.  


