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Svar på medborgarförslag nr 25/2017 - Skolskjuts till angränsande 
kommuner 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:14 föreslår förslagsställaren att 
Kommunfullmäktige ska diskutera skolskjuts till angränsande kommuner. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsens föreslår 
Kommunfullmäktige besluta 

Anse medborgarförslag nr 25/2017 besvarad i och med att Kommunfullmäktige kommer att 
diskutera frågan om skolskjuts i samband med behandling av motion nr 3/2016 och 
medborgarförslag nr 6/2018 som båda rör frågan om skolskjuts. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2018-01-29, § 1:14 föreslår förslagsställaren att 
Kommunfullmäktige ska diskutera skolskjuts till angränsande kommuner. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunstyrelsens kontor, kommunkansliet, anser att i och med att motion nr 3/2016 och 
medborgarförslag nr 6/2018, som båda rör frågan om skolskjuts och som ska behandlas av 
Kommunfullmäktige kan medborgarförslag nr 25/2017 anses besvarad. 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet 2018-04-24, §4:11. 

Bilagor 
Medborgarförslag nr 25/2017 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör-

Expedieras 
- Förslagsställaren 
- Kommunkansliet 
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O Österåker 

Skickas till: 
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun 
Kommunkansliet 
184 86 Åkersberga 

Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Beskrivning* 
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"jä^Tjag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats. 

Kontaktuppgifter 

Adress*'" 
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Underskrift 

Ort och datum* 

Namnteckning* 

Namnförtydlig 

* Obligatoriska uppgifter/ 
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