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Svar på mo tion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) - Skolskjuts f ör barn 
med särskilda behov 

Sammanfattning 
Jörgen Palmberg (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslagit att 
Österåker snarast inför möjlighet till skolskjuts för alla elever som på grund av särskilda behov 
behöver en anpassad skolklass även om den återfinns utanför kommunens gränser. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att det redan i dag finns möjlighet 
att bevilja aktuella resor med stöd av skollagen och Österåkers kommuns rikdinjer för skolskjuts 
samt att de rutiner som tillämpas vid prövning av avsteg från tilläggsregeln i skolskjutsriktlinjerna 
tryggar en allsidig prövning i enlighet med vad som framkommer i Samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteudåtande daterat 2018-10-19. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnads förvaltningen skriver i sitt tjänsteudåtande daterat 2018-10-19 bland annat 
"Enligt skolskjutsriktlinjerna som huvudsakligen baserar sig på vad som sägs i skollagen så är elever 
som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i 
en annan kommuns grundskola på grund av särskilda skäl eller på grund av eget val endast 
berättigade till skolskjuts om de uppfyller skollagens krav på skolskjuts till följd av färdvägens längd, 
trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet och om skolskjuts kan 
anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter." 

Vidare skriver Samhällsbyggnads förvaltningen "Utgångspunkten för bedömningen av ekonomiska 
svårigheter utgörs alltså av den kostnad kommunen skulle ha haft för skolskjuts om eleven gått i den 
skola som kommunen skulle ha placerat eleven i. Om skolskjutsen till den av eleven valda skolan är 
dyrare än vad det skulle ha varit i placeringsskolan saknas rätt till skolskjuts. Detta innebär att 
skolskjuts till skolor utanför kommunen endast beviljas om de sker med allmänna kommunikationer. 

Avsteg från riktlinjerna 
Österåkers kommuns skolskjutsriktlinjer innehåller dock också en avstegsbestämmelse som innebär 
att Österåkers kommun öppnar för en mer generös prövning än den som skulle följa av en mer 
strikt tillämpning av skollagens bestämmelse. 
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Om det på grund av särskilda skäl skulle framstå som orimligt att tillämpa gällande riktlinjer, 
(tilläggsregeln), på sät t som föreskrivs i ett enskilt ärende, ska ärendet tas upp till behandling och 
byggnadsnämnden kan då i det enskilda fallet besluta om mer generös tillämpning. Av detta följer att 
byggnadsnämnden redan i dag har möjlighet att bevilja skolskjuts till skolor utan för kommunen på 
annat sätt än med allmänna kommunikationer. 
Exempel på där denna undantagsbestämmelse tillämpats och taxiresor till skolor uta nför kommunen 
beviljats är: 

- Elever som behöver någon form av vård enligt vårdplan i anslutning till skolverksamheten. 
- Elever som inlett sin skolgång vid enhet utanför kommunen där byggnadsnämnden ansett det 
orimligt att dessa elever skall behöva byta skola. 
Andra exempel på situationer som kan manifestera skäl för byggnadsnämnden att fatta beslut om 
avsteg kan vara hot, mobbing och särskilda sociala omständigheter. 

För att säkerställa att prövningen av avstegen sker på ett ur skolverksamhetens perspektiv adekvat 
sätt har samhällsbyggnads förvaltningen nu överenskommit med skolförvaltningen och 
produktions förvaltningen att ansvarig handläggare inom samhällsbyggnads förvaltningen, med 
beaktande av gällande sekretessbestämmelser alltid ska inhämta yttrande från sakkunniga vid berörda 
förvaltningar. För att ytterligare säkra en så allsidig belysni ng av avstegsärendena som möjligt, har 
byggnadsnämnden beslutat att alla avslag tills vidare måste beslutas av byggnadsnämnden vid 
nämndens sammanträde. Föredragning och redovisning för nämnden sker medels avidentifierade 
handlingar." 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, har inget att erinra. 

Tidigare beredning 
- Kommunfullmäktige 2017-10-23, § 7:2, motionen drogs ur dagordningen. 
- Kommunfullmäktige 2017-09-18, § 6:19, motionen bordläggs. 
- Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-08-28, § 8:9. 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2017-06-21, § 6:10, ärendet bereds vidare. 
- Byggnadsnämnden behandlade ärendet 2017-01-24, § 1:6. 

Bilagor 
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-19. 
o A/i^i-;^n x /om ^ 

>taffanErlandsso Beter Frfeme 
Kansli dhef Kommundirektör 

Expedieras 
Kommunkansliet 
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Motion till Kommunfullmäktige i Österåker 

Skolskjuts för barn med särskilda behov 

Alliansen i Österåker har tolkat skolinspektionen på ett sådant sätt att de nu lägger ner 
särskoleplatserna på Söra skolan och eleverna skall integreras i vanliga skolklasser, 

Många föräldrar väljer att placera sina barn i skolor utanför kommunen eftersom de inte 
klarar av att ha skolgång i vanliga stora skolklasser även om de får extra stöd. Skollagen 
säger att alla elever skall ha en skolgång utifrån sina individuella förutsättningar 

Dessa elever har en laglig rätt till skolskjuts inom den egna kommunen. Tyvärr finns det 
inget lagstöd om resan går utanför kommunen. Nu är det ju så att lagen endast reglerar 
minikraven. Lagen förbjuder inte kommunen att göra mer. 

Vi Socialdemokrater anser att man borde löst detta problem på ett helt annat sätt men nu 
är det viktigaste att få ordning på skolskjutsen för de barn som har behov av det. 

Därför yrkar vi följande: 

Att: Österåker snarast, dock senast inför höstterminen 2016, inför möjlighet till 
skolskjuts för alla elever som på grund av särskilda behov behöver en 
anpassad skolklass. Även om den återfinns utanför kommunens gränser. 

Åkersberga 20160128 

FötSocialdemokraterna 

Jörgen Palmberg 


