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Sammanfattning

I en interpellation ställer Ann-Christine Furustrand (5) frågor kring läkarintyg för skolskjuts och

skolskjuts till andra kommuner.

Svar
1. Anser du att "Förtydligande av regelverk vid ansökan om skolskjuts" eller

avtalet "Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS", är rättsosäkert?

Om Ja, vad består denna rättsosäkerhet av?

Förtydligande av regelverk vid ansökan om skolskjuts har arbetats fram av en

arbetsgrupp på uppdrag av BUSSAM. I dokumentet framställs förslag på hur

kommunerna bör hantera ansökan om skolskjuts. l framtagandet av detta dokument har

ingen från Österåker varit med och dokumentet har inte beslutats om i någon politisk

församling i Österåker.

2. Varför är inte diagnosutredningar tillräckliga för att fatta beslut om skolskjuts

för barn med särskilda behov?

Diagnosutredningar är fullt tillräckliga för att fatta beslut om skolskjuts. Däremot så

anser Tekniska nämnden att det över tid behöver kompletteras med ytter|igare intyg för

att säkerställa att behovet fortfarande är aktuel|t. För vissa av barnen med särskilda

behov så sker en utveck|ing över tid så att de kan åka kollektivt e||er att de själva går till

skolan. För andra barn är det ingen ski||nad.

3. Varför skall Österåkers kommun. Som sedan 2012-09-03 ingår avtalet

"Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)", ha riktlinjer som är

annorlunda än de gemensamt framtagna?

Vad jag känner till finns det inga gemensamma riktlinjer för skolskjuts inom Stockholms

|än.

4. Tänker du ta bort kravet om läkarintyg i enlighet med de riktlinjer som

omfattar Österåkers kommun enligt BUS?
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På Tekniska nämndes sammanträde den 28 maj 2019 lämnades ett uppdrag till

förvaltningen att se över möjligheten att inth från elevhälsoteamen bör vara underlag

för beslut kring skolskjuts.

5. l Liberalerna i Österåkers valprogram för 2018 står det att ni ska "erbjuda

skolskjuts för barn med särskilda behov även utanför kommunen. Så länge vi

inte kan erbjuda en lämplig skola inom kommunens gränser..."Tycker du att ni

lever upp till det ni gick till val på?

Ja, det tyckerjag. Våra skolor arbetar allt mer intensivt med att möta olikheter samt att

det finns skolor som Helleborus och kommunens resursskola inom kommunens gränser.

Har man inte kommit in där på grund av kö e||er har det visat sig att dessa skolor inte är

lämpliga så har inte Tekniska nämnden nekat skolskjuts.

Mathias Lindow

Ordförande Tekniska nämnden

Österåkers kommun
|
|84 86 Åkersberga

|

Tel 08-540 810 00
|
Fax 08-540 8|0 20

|

kommun@osteraker.se www.osteraker.se

Sida 2 av 2


