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Regler för skolskjuts till förskoleklass, grundskola och 
särskola, särskolans fritidshem, korttidstillsyn samt 
dygnet-runt-fritidshem 

Antagna av Kommunfullmäktige 2006-01-19 reviderade 2011-08-18 och 2018-05-17 

Gäller från 2018-05-17 

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i skollagen (2010:800) och förordningen (1970:340) om skol-
skjutsning gäller i Borås Stad följande regler för skolskjuts: 

§ 1 Olika begrepp 

§ 1a Begreppet skolskjuts 

Med begreppet skolskjuts avses resor mellan anvisad på- och avstigningsplats i hemmets närhet och av kom-
munen anvisad eller beviljad skola. Skolskjuts sker i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjutstrans-
porterna ska i första hand utföras med reguljär kollektivtrafik där elev erhåller s.k. ”Busskort” till och från 
anvisad skola. Skolskjuts i separat upphandlade fordon kan förekomma och även i kombination med reguljär 
kollektivtrafik. Även byten mellan fordon och turer kan förekomma. 

Borås Stad är inte skyldig att anordna eller bekosta skjuts till eller från fritidsverksamhet. En elev som har fri-
tidsverksamhet i anslutning till skoldagen är alltså inte berättigad till skolskjuts mellan fritidsverksamhet och 
bostaden. 

Resor inom skolans verksamhet, för undervisning i vissa ämnen i andra lokaler, studiebesök, prao/praktik etc. 
räknas inte som skolskjuts och anordnas av respektive skola. 

§ 1a Begreppet växelvis boende 

Med begreppet växelvis boende avses elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad och har 
rätt till skolskjuts från respektive vårdnadshavares adress inom Borås Stad, samt att övriga villkor för skolskjuts 
är uppfyllda. Skolskjuts till vårdnadshavare i annan kommun beviljas ej. 

Skolskjuts vid växelvis boende kan beviljas under förutsättning att det är fråga om ett fast arrangemang och att  
eleven i princip bor lika mycket hos båda föräldrarna. En beskrivning av elevens boende på båda adresserna 
ska bifogas ansökan. Avsteg från beskrivningen (byte av  dagar eller veckor) beviljas inte. Vid varaktiga föränd-
ringar måste ny ansökan göras till Borås Stad. 

Skolskjutsen planeras och organiseras för hela veckor (mån – fre) till en adress. 
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§ 2 Rätt till skolskjuts 

§ 2a Avståndskriterier 

Skolskjuts anordnas för elever i 
- förskoleklass med en skolväg som överstiger 2 km 
- årskurserna 1-3 med en skolväg som överstiger 2 km 
- årskurserna 4-6 med en skolväg som överstiger 3 km 
- årskurserna 7-9 med en skolväg som överstiger 3 km 

På- och avstigningsplatsen anvisas så att avståndet till hemmet för elever i 
- förskoleklass inte överstiger 2 km 
- årskurserna 1-3 inte överstiger 2 km 
- årskurserna 4-6 inte överstiger 3 km 
- årskurserna 7-9 inte överstiger 3 km 

§ 2b Elever i grundskola och förskoleklass. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller andra om-
ständigheter (Skollagen SFS 2010:800 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 kap.31,32,39 §§). 

Vårdnadshavare får fritt välja kommunal skola åt sina barn under förutsättning att plats finns och att ingen 
annan elevs berättigade krav på en skolplats nära hemmet åsidosätts. 

Barn till vårdnadshavare som valt en skola nära hemmet, där kommunen annars skulle ha placerat eleven, har 
rätt till den skolskjuts som krävs under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta innebär att 
Borås Stad anordnar skolskjuts med linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov. Om Borås Stad 
på grund av brist på plats placerar en elev i en skola som inte ligger nära hemmet gäller samma rätt till skol-
skjuts. 

Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer att gå i en annan kommunal skola, friskola eller annan kom-
muns grundskola, än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. (Skollagen SFS 2010:800 9 kap 15§ 
och 10 kap. 25-27§§.) Uppfylls avståndskriterierna beviljas dock busskort i den ordinarie linjetrafiken. Om inte 
ordinarie linjetrafik finns att tillgå eller att andra omständigheter föreligger, ska kommunen i de fall då det kan 
ske utan organisatoriska- eller ekonomiska svårigheter även anordna kostnadsfri skolskjuts i dessa fall. 

§ 2c Rätt till skolskjuts för  elever  i  gymnasiesärskola, grundsärskola, dess fritidshem och korttids-
tillsyn   

Elever i grund-och gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från elevens 
bostad och den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. SFS 2010:800 11 
kap 31, 32 §§ och 19 kap. 20, 21, 28 §§ 
Borås Stad erbjuder elever i grund-och gymnasiesärskola även skolskjuts till och från fritidsverksamhet och 
korttidstillsyn i anslutning till ordinarie skol- och lovverksamhet. 
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§ 2d Rätt till skolskjuts för elever i kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, elever 
som går på dygnet-runt-fritidshem eller elever i särskild skola för barn med funktionsnedsättningar 
i annan kommun. 

Elever som går i ovan nämnda verksamheter har rätt till den skolskjuts till och från sin grundskola som krävs 
under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta innebär att Borås Stad anordnar skolskjuts med 
linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov. 

Elever i ovan nämnda verksamheter erbjuds trots vad som anges i 1 § skolskjuts mellan skolan och fritidshem 
eller dygnet-runt-fritidshem under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Dock erbjuds ej skol-
skjuts mellan hemmet och fritidshem eller dygnet-runt-fritidshem. 

§ 2e Rätt till skolskjuts för övriga elever som går på dygnet-runt-fritidshem 

Elever som går på dygnet-runt-fritidshem erbjuds trots vad som anges i 1 § skolskjuts mellan grundskolan och 
dygnet-runt-fritidshem under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Dock erbjuds ej skolskjuts 
mellan hemmet och dygnet-runt-fritidshem. 

§ 2f Rätt till skolskjuts för elever som har modersmålsundervisning på annan skola  

Elev  som  har  så  kallad  samordnad  modersmålsundervisning på en annan skola än den av kommunen anvisade 
skolan har rätt till den skolskjuts som krävs under förutsättning att avståndskriterierna är uppfyllda. Detta in-
nebär att Borås Stad anordnar skolskjuts med linjetrafik, upphandlad skolbuss eller taxi utifrån behov. 

§ 2g Rätt till skolskjuts till statlig specialskola 

Specialskola är en egen skolform som bedrivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) oftast i internat-
form. SPSM ansvarar helt för beslut och kostnader för elevernas resor. 

§ 3 Överklagan 

Beslut som avses i § 2b, § 2c första stycket, § 2d första stycket samt § 2f kan överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. 
För övriga beslut finns möjlighet till laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

§ 4 Tillämpningsföreskrifter 

Grundskolenämnden ska utfärda tillämpningsföreskrifter till dessa skolskjutsregler i samråd med Tekniska 
nämnden och även med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när det berör gymnasiesärskoleelever. 
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