
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Samhällsbyggmnadsförvaltningen 
Datum 2017-08-16 
Dnr KS 2016/0065 f w\ (v) 

Till Kommunstyrelsen 

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

I en motion väckt i Kommunfullmäktige föreslås att Österåkers kommun 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. Skolfövaltningen 
bedömmer att insatser för särskilt stöd kan tillgodoses inom hemkommunen. Undantag är ett 
mycket begränsat antal fall där elever omfattas av en vårdplan. För de fall elever med särskida behov 
och vårdplan behöver skolgång i speciell skolenhet utanför kommunen finns redan idag möjlighet att 
erhålla skolskjuts. Detta regleras i Österåkers kommuns skolskjutsriktlinjer under punkten "Annan 
särskild omständighet", se bilaga 4. 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Anse motion nr 3/2016 besvarad med hänvisning till att för de fall elever med särskida behov och 
vårdplan behöver skolgång i speciell skolenhet utanför kommunen finns redan idag möjlighet att 
erhålla skolskjuts. 

Bakgrund 
Jörgen Palmberg (S) har i en motion väckt i Kommunfullmäktige 2016-02-01, § 1:12, föreslagit 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. 

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2017-01-24 § 1:6 beslutat föreslå att motionen skall 
anses besvarad med hänvisning till det. särskilda utredningsuppdrag, nummer 40, angående 
skolskjutsriktlinjer som Kommunfullmäktige gav Byggnadsnämnden i samband med budgetbeslut 
för 2017. Byggnadsnämnden har senare vid sammanträdet 2017-04-25 § 4:8 beslutat att godkänna 
samhällsbyggnads förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2017-04-12 som redovisning och 
återapportering av kommunfullmäktiges uppdrag nummer 40. 

Av samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande framgår art skolförvaltningen anser att insatser 
för särskilt stöd kan tillgodoses inom hemkommunen i de allra flesta fall. Undantag är ett mycket 
begränsat antal elever som omfattas av en vårdplan. Vidare anser produktionsförvaltningen att de 
kan tillgodose insatser för särskilt stöd i produktionsförvaltningens enheter. Produktions
förvaltningen ställer sig också bakom det udåtande som skolförvaltningen överlämnat till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Tjänsteutlåtande 
0 Österåker 

Förvaltningens slutsatser 
I det tjänsteulåtande, bilaga 2, som är ett svar på utredningsuppdraget, framgår att skolfövaltningen 
bcdömmer att, med undantag för ett begränsa» antal fall där elever omfattas av en vårdplan kan 
insatser för särskilt stöd tillgodoses inom hemkommunen. För de fall elever med särskida behov och 
vårdplan behöver skolgång i speciell skolenhet utanför kommunen finns redan idag möjlighet att 
erhålla skolskjuts. Detta regleras i Österåkers kommuns skolskjutsriktlinjer under punkten särskilda 
omständigheter. 

Tidigare beredning 
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2017-01-24, § 1:6, 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Byggnadsnämndens sammanträde 2017-01-24, § 1:6. 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningcns tjänsteudåtande daterat 2017-01-16. 
3. Protokollsutdrag från Byggnadsnämndens sammanträde 2017-04-25 § 4:8 
4. Kommunens författningssamling, ÖFS 2013:44, Regler och tillämpningsanvisningar (riktlinjer) för 
skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grj^ndskola och särskola, 2013-12-16. 

Kent' ("uiHberg 
Samhällsbyggnadschef Öilriidande sam hällsbyggnadschef 
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