
Gratis buss för barn och ungdomar

Den 1 juni 2018 blir det gratis att åka buss 
för barn och ungdomar 7-19 år inom Här-
nösands kommun. Då införs det så kallade 
Barnkortet som alla i rätt ålder kan ansöka 
om och få.
Du får Barnkortet genom att ansöka om det 
på www.harnosand.se/barnkortet. Ansökan 
öppnar den 14 maj.
Under många år har det varit gratis för barn 
och ungdomar att åka buss under skollov. 

Nu blir det gratis året om, men den resande 
måste ha ett Barnkort. Det går inte längre att 
bara hoppa på.
Den 1 juni slutar det också att vara gratis på 
Centrumlinjen och med lördagstrafiken. 
Då krävs ett Barnkort eller någon annan bil-
jett alla dagar och på alla linjer.
För den som är berättigad till skolskjuts gäl-
ler lite speciella saker. Läs mer på nästa sida.

På nästa sida kan du läsa allt om Barnkortet, hur det fungerar 
och hur du ansöker om det.
Där finns också information för dig som är berättigad till skol-
skjuts och har skolkort idag.



• Kortet är gratis och gäller alla som 
är 7-19 år, från den dag du fyller 7 
och till dagen innan du fyller 20.

• Kortet gäller för obegränsat antal 
resor med buss inom Härnösands 
kommun.

• Kortet gäller även på de kom-
munöverskridande linjerna 50, 
90 och 201 om resan påbörjas och 
avslutas inom Härnösands kommun.

• Kortet gäller inte på Y-buss eller med anropsstyrd trafik.

• Du kan ansöka om kortet fr.o.m den 14 maj via en e-tjänst som du hit-
tar på www.harnosand.se/barnkortet

• Den som gör ansökan måste vara över 18 år och legitimera sig med 
e-legitimation.

• Det går också att ansöka via en blankett som du hittar på 
      www.harnosand.se/barnkortet
• Beviljade kort skickas med post till den sökande.

• Vid normala förhållanden tar det upp till fyra dagar att få kortet.

• Kortet är personligt och ska skrivas under på baksidan. Kortet är en 
värdehandling så var rädd om det. Du ska ha det ända tills du fyller 20.

• Borttappat eller skadat kort kan ersättas. Då ansöker du om ett nytt 
kort på samma sätt. Ett ersättningskort kostar 200 kronor.

Fakta om skolkort
• Från och med höstterminen 2018 ersätts dagens skolkort av det nya 

Barnkortet.

• Undantaget är om du reser över kommungränsen eller inte är inom 
åldern 7-19 år. Då behöver du fortfarande ett skolkort för resor till och 
från skolan. Vill du åka buss inom Härnösands kommun övrig tid måste 
du också ha ett Barnkort.

• Den som har ett skolkort idag kan fortsätta åka på det tills vårterminen 
2018 slutar.

• När höstterminen startar kommer den som är skolkortsberättigad att 
få ett Barnkort i samband med skolstarten. Den skolkortsberättigade 
behöver alltså inte ansöka om Barnkortet.

• För att kunna åka gratis redan under sommarlovet krävs dock att du 
ansöker om ett Barnkort, precis som alla andra. Du ansöker på 

      www.harnosand.se/barnkortet
• Den som har ansökt och fått ett Barnkort innan skolstarten kan fort-

sätta åka på det kortet under skolåret och behöver inte hämta ut 
något nytt i samband med skolstarten.

Så här ser det nya Barnkortet ut.

Fakta om Barnkortet

Aktuell information finns alltid på www.harnosand.se/barnkortet


