
Har ditt barn 
 behov av 
 skolskjuts?

Information till dig som har ett barn som ska börja eller  
går i grund särskola, gymnasiesärskola eller på en resursenhet.



  

Besked till dig
När vi har gått igenom din ansökan, utrett och beslutat får du svar från oss. 
Du får ett av följande besked: 
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•  Ditt barn har  beviljats skolskjuts 
med ordi narie linje trafik. UL skickar 
ett skolkort (buss kort)  till er. 
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Så här ansöker du 
•  Har ditt barn en funktionsnedsättning som gör det svårare 

att själv ta sig till skolan? Då kan du söka skolskjuts.
•  Du ansöker via Uppsala kommuns webbplats uppsala.se, 

i  anslutning till informa tionen om skolskjuts. 
•  När du ansöker måste du skicka med ett utlåtande från läkare 

eller psykolog, som intyg för ditt barns behov. Om det framgår 
att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras under 
skol tiden behöver du bara skicka in utlåtandet en gång. 

•  Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du måste därför söka 
skolskjuts inför varje nytt läsår.

•  Ditt barn har inte beviljats skolskjuts. Om du 
tycker att vi har fattat fel beslut kan du över-
klaga. Hur det går till ser du i svaret från oss.



  

Skicka information till  trafikcentralen 
•   Trafikcentralen behöver information om barnets 

skolschema och vem de kan kontakta i barnets 
hem och på skolan eller fritids. Du och skolan 
fyller tillsammans i ett skolskjutsunderlag som ni 
skickar till trafikcentralen. De behöver underlaget 
i god tid innan skolan startar för att hinna planera 
resorna. 

•  Innan skolan startar får du information från tra-
fikcentralen om hur de planerat  resorna, bland 
annat vilka tider skoltaxin  hämtar och lämnar vid 
barnets hem. 
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•  Ditt barn har 
 beviljats skolskjuts 
med skoltaxi.



  

Informera trafik centralen vid 
 för ändringar 
•  Har ditt barn ledigt från skolan på grund av lov eller 

studie dagar ska skolskjutsen avbokas i god tid. 
 Skolan eller du har ansvar för att göra det. 

•  Blir ditt barn sjukt är det du som ansvarar för att 
avboka skolskjutsen. 

•  Ändras ditt barns skolschema under läsåret eller 
händer det något annat som påverkar ditt barns 
 res tider? Om ändringen gäller under en längre 
tid ska du och skolan tillsammans skicka ett nytt 
skolskjuts underlag till trafikcentralen. 
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Så här går resorna till 
•  Ditt barn får troligen samåka med andra i skoltaxin. Därför är det viktigt 

att ditt barn är på plats och klar att kliva in i skolskjutsen vid den tid 
som är bestämd. 

•   Chauffören ansvarar för att resan blir trygg och säker. Han eller hon 
 hjälper till när ditt barn stiger i och ur bilen, ser till att ditt barn använ-
der bilbälte med mera. Trafikcentralen och chaufför en behöver veta om 
det finns viktiga saker att tänka på kring ditt barns funktionsnedsätt-
ning under resan. 

•  Resorna ska ske i början och slutet av skoldagen. Går ditt barn på fritids 
i anslutning till skolan kan resorna ske till och från fritids.
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Har du frågor? 
Om du har frågor om regler och ansökan för skolskjuts är du välkommen att 
 kon takta antagning skolskjuts. Gäller dina  frågor en resa en särskild dag eller 
hur sam åkandet fungerar vänder du dig till skolan eller trafikcentralen.



Antagning skolskjuts
E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se
Telefon: 0771-727 001 
Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30 
uppsala.se

Trafikcentralen
E-post: tc.skolskjuts@uppsala.se  
Telefon: 018-727 30 30 
Telefontid: måndag–fredag 6.00–18.00


