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1 Österåker 
fjäns te utlåtande 

SanihällsbyggnadsffirvaltninBeti Till Byggnadsnämnden 
Per-Olof Kroon 
Datum 2017-01-16 
Dnr KS 2016/0065 

Svar på motion nr 3/2016 från Jörgen Palmberg (S) om skolskjuts för 
barn med särskilda behov 

Sammanfattning 
Jörgen Palmberg (S) har i en motion daterad den 25/1 2016 föreslagit att "Österåket snarast, dock 
senast inför höstterminen 2016, inför möjlighet till skolskjuts för alla e lever som på grund av 
särskilda behov behöve r en anpassad skolklass. Även om den återfinns utanför kommunens 
gränser." 

Beslutsförslag 
Byggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föresM Kommunstyrelsen 
föreslå Kommunfullmäktige besluta 
Förklara motionen besvarad med hänvisning till det särskilda utredningsuppdrag, nummer 40, 
angående skolskjutsrikdinjer som Kommunfullmäktige gett till Byggnadsnämnden i samband med 
budgetbeslut för 2017. 

Bakgrund 
Jörgen Palmberg (S) har i e n motion för eslagit att kommunen ska bevilja skolskjuts för e lever med 
särskilda behov ti ll skolor i annan kommun. Det finns inget lagkrav för dessa skokesor men det är 
tillåtet för kommunen att h a en generösare inställning till dessa resor än vad lagens minimikrav 
anger. 

Förvaltningens slutsatser 
I budg etdokumentet föt 2017 antaget av Komm unfullmäktige den 2 1 nov ember 201 (> finns angivet 
et;f sär skilt uppdrag (nummer 10) ti ll By ggnadsnämnden enligt följande:, 
"Byggnadsnämnden får i uppdr ag att utreda möjligheter ucli konsekvenser liil en re videring av 
skolskjuts riktlinjer sa at t elever placerade vid skolor med särskilda undervisningsgrupper utan för 
kommunen, erbjuds skolskjuts. Det ta ska rapporteras ( ill Ko mmunstyrelse» senast mars 2017.'' 
Samhällsbyggnads förvaltningen anser att denna inredning kommu- »ti. t a ställning till oro motionens 
förslag kan genomföras eller inte. 

Ett arbete med uppdraget är påbörjat och beräknas kunna avrapporteras till Kommunstyrelsen 
under april månad. Motionens förslag har funnits på bordet under 2,016 men har nu konkretiserats i 
och med Kommunfullmäktiges uppdrag. 
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1 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Bilaga 
Motion, Skolskjuts för barn med särskilda behov, 2016-01-25 

Kent Gullbeig 
Satnhällsbyggnadschef 

Katarina Nilsson 
Karl - och fnätchef 
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