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                                                                 2014-12-01 
 
 

Riktlinjer för det rabatterade busskortet för unga för bussresor 
inom Jokkmokks kommun 
 

Kommunstyrelsen har 2014-12-01 beslutat om införandet av det rabatterade 

busskortet för barn och ungdomar för bussresor inom Jokkmokks kommun. 

 

Det nya busskortet gäller från och med 1 januari 2015 till den 30 juni 2015 och 

från och med 1 juli 2015 till och med 31 december 2015. Detsamma gäller för 

åren 2016 och 2017. 

 

Med anledning av detta upprättas följande riktlinjer för det nya busskortet för 

rabatterade resor inom Jokkmokks kommun. 

 

 

§ 1 

Resande med det nya busskortet omfattar endast Länstrafikens bussar på 

följande lokala linjer, stomlinjer, interregionala linjer och servicelinjen 943 

inom Jokkmokks kommuns gränser: 

 

Lokala linjer: 

Linje 402 Övre Kuoka-Vuollerim 

Linje 405 Kåbdalis-Jokkmokk 

Linje 406 Jokkmokk-Purkijaur 

 

Stomlinjer: 

Linje 36 Piteå-Jokkmokk på sträckan Kåbdalis-Jokkmokk 

Linje 43: Murjek -Jokkmokk 

Linje 44: Luleå-Jokkmokk-Gällivare, på sträckorna Vuollerim-Jokkmokk och 

Jokkmokk-Porjus. 

Linje 47 Jokkmokk-Kvikkjokk 

Linje 94 Murjek-Kvikkjokk 
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Interregional linje: 

Linje 45: Gällivare-Östersund på sträckorna Porjus-Jokkmokk och Jokkmokk- 

Kåbdalis 

 

Servicelinje 

Linje 943: Jokkmokk-Karats, ordinarie turer måndag, onsdag och fredag. (taxi) 

 

 

Alla resor på ovan angivna busslinjer som påbörjas och avslutas inom 

Jokkmokks kommungräns är rabatterade med det särskilda busskortet för 

Jokkmokks kommun,(se § 3).  

Vid resa över kommungränsen på stomlinje och interregional linje betalar 

resenären ordinarie pris för hela resan. 

 

 

Rabatterat busskort utom skoltid 

För resor efter skoltid kan varje elev lösa det särskilda busskortet som medger 

rabatterade bussresor inom kommungränsen. 

För elever inom Jokkmokks kommuns skolor som har rätt till skolskjuts gäller 

skolkortet för resor under skoltid. Skolelever som inte har rätt till skolskjuts men 

som deltar i skolverksamhet på annan ort inom Jokkmokks kommun erhåller 

särskilt företagskort via respektive skola. 

 

§ 2 

Busskortet för de rabatterade resorna med buss omfattar barn och ungdomar som 

är folkbokförda inom Jokkmokks kommun. Om tveksamhet föreligger ska 

folkbokföringsbevis uppvisas. 

 

§ 3 

För den nya perioden med rabatterade bussresor ska busskort köpas. 

Kostnaden för busskortet är följande: 

 

Resenärer i åldern från och med 7 till och med 19 år betalar 200 kr för perioden 

1 januari  – 30 juni  och 200 kr för perioden 1 juli  – 31 december för respektive 

år. 

 

Alla som är 7 år till och med 19 år och som vill nyttja Jokkmokks kommuns 

erbjudande om rabatterade bussresor kan lösa det särskilda busskortet. Barn 

under 7 år som åker med förälder eller annan vuxen åker gratis. Barn under 7 år 
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som åker utan förälder eller annan vuxen betalar gällande pris för resan 

alternativt löser det särskilda busskortet. 

Vid förlust av kort kan nytt busskort köpas vid angivna försäljningsställen. 

 

 

§ 4 

Länstrafiken i Norrbotten AB tillhandahåller ett busskort som möjliggör 

rabatterade bussresor för barn och ungdom inom Jokkmokks kommun. 

Busskortet kan köpas på följande försäljningsställen, från och med den 1 januari  

2016: 

 

• Busstationen i Jokkmokk 

• ICA-butiken i Porjus 

• Bilisten i Vuollerim 

• K&M in Bageri Lanthandel Kåbdalis 

 

Länstrafiken i Norrbotten AB och Jokkmokks kommun informerar om det nya 

busskortet för rabatterade bussresor inom Jokkmokks kommun på lämpligt sätt 

före den 1 januari 2012. 

 

 

§ 5 

Busskortet för de rabatterade bussresorna gäller på Länstrafikens bussar på ovan 

angivna busslinjer (§ 1) och gäller i första hand under perioden 1 januari 2015 

till och med 30 juni 2015 och perioden 1 juli 2015 till och med 31 december 

2015. Samma period för åren 2016 och 2017. 

 

§6 

Avtal som reglerar bortfall av biljettintäkter tecknas i särskild ordning mellan 

Länstrafiken i Norrbotten AB och Jokkmokks kommun för perioden enligt §3 

och gäller t.o.m. 2017-12-31 

 


