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Information om skolskjuts och skolkort (busskort) 
 
 
 
 
Vad är skolskjuts? 
Skolskjuts är rätt till kostnadsfri transport enligt regelverk till och från 
skolan. För tillfället ordnas skolskjuts inom Storumans kommun med 
linjetrafik, särskilt anordnad skolskjuts och avropade skolskjutsar via 
Landstingets reseservice. Storumans kommun har antagit ett 
skolskjutsreglemente som definierar vid sidan om skollagen rätten till 
skolskjuts. 

Enligt Storumans kommuns skolskjutsreglemente: 

- Skolskjuts är transport av elev i grund- och särskola till och från 
skolan. 

- Skolskjuts är inte transporter av tillfällig natur, resor mellan hem 
och barnomsorg, skjuts till skolans andra lokaler 
 

Hur ansöka om skolskjuts? 
Ansök om skolskjuts genom att fylla i blanketten för skolskjuts på 
kommunens hemsida (E-tjänster och blanketter). 

Blanketten lämnas i kommunens kundtjänst eller skickas till: 

Storumans kommun,  
Kommunstyrelsen, skolskjuts 
923 81 Storuman 

Observera tidsgränserna och rutinerna; Tänk på att ansöka om 
skolskjuts i god tid! 

 

 

 

 



   
 

 

Blå vägen 242, SE- 923 81 Storuman   

+46 (0)951-140 00 

storuman.se 

Berättigad till skolskjuts? 
Eleven är folkbokförd i Storumans kommun och uppfyller ett villkor 
enligt regelverket (Skollagen 32§): 

1. Färdvägens längd enligt Storumans kommuns skolskjutsreglemente: 

• För elever boende utanför tätort med ett gångavstånd mellan 
bostad och hållplats för skolskjuts, eller avstånd mellan hem och 
skola där vägen i huvudsak saknar belysning: 

• Åk F-3   1 km 
• Åk 4-9   2 km 
• För övriga elever: 

Åk F-9   3 km 

Kommunen tillämpar dessutom likformighet inom ett område 
vilket innebär att varje tätort räknas som ett område även om man 
bor inom eller utanför km-gränsen. 

2. Trafikförhållanden (trafikfarlig väg) 

3. Elevens funktionsnedsättning (tidigare rättsfall tyder på att 
funktionshindret ska vara varaktigt). 

4. Någon annan särskild omständighet  

Val av annan skola 
Fritids, kultur och utbildningsnämnden har fastställt skolområden. Elever 
som ansöker om skolskjuts till annan skola än den de hänvisas till får 
kostnadsfria resor i form av skolskjuts om inte kommunen kan påvisa 
väsentliga kostnader av bytet till annan skola. 

Växelvis boende 
Skolskjuts vid växelvis boende eller varaktigt boende beviljas enligt 
gällande lagar och praxis (Kommunförbundets cirkulär 2004:64). Eleven 
ska bo varaktigt hos båda föräldrarna och det ska motiveras i ansökan. 

OBS. Skilda regler för grundsärskolan, kontakta kommunens 
trafikplanerare, 0951-14000. 
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Information om skolkort (busskort) 
Skolkortet gäller så länge som eleven går i grundskolan och inte flyttar 
eller till dess att Länstrafiken meddelar något annat. 

 
Vad gäller vid tappat/skadat busskort? 

Elev som tappat bort sitt busskort (s.k. skolkort) eller har ett kort som 
slutat fungera vänder sig till skoladministratören för respektive skola: 

Centralskolan/Röbroskolan, 0951-141 30. 

Skytteanska skolan, 0954-140 15. 

 

För nedanstående skolor kan eleven med fördel kontakta sin klasslärare 
i första hand eftersom skoladministratören inte finns tillgänglig i direkt 
anslutning till skolan. 

Parkskolan, Stensele skola och Gunnarns skola, 0951-140 16. 

Slussfors skola, 0954-140 15. 

  

Kostnad för borttappade eller vårdslöst hanterade busskort betalas av 
vårdnadshavaren, för närvarande 50 kronor per kort. 

  

Kort som inte fungerar återlämnas till skoladministratören som delar ut 
ett tillfälligt i väntan på det nya busskortet. 

  

Vid frågor, vänligen kontakta skoladministratören för aktuell skola. 

 
 
 


