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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 "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 

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

Överläggning och yrkanden 
Vid dagens sammanträde yrkar Elisabeth Karlstedt att nämnden ska besluta föreslå 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
bifalla motionen. 

Hampe Klein yrkar att nämnden ska besluta enligt, ordförandes förslag med tillägget: 
Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att hitta en lösning Jor de barn som på grund av särskilda behov eller 
andra speciella omständigheter har valt skota utanför kommunen. Det här är en prioriterad fråga och nu är det 
viktigt att invänta resultatet av den utredningen som ska presentera hur detta skulle kunna möjliggöras. 

Ordföranden finner att nämnden biträder Hampe Kleins yrkande. 

Protokollsanteckning 
Elisabeth Karlstedt (s) lämnar protokollsanteckning enligt följande: 

Medel för de sko/resor motionen handlar om har redan avsatts till vissa elever i budget för 2017, därför anser vi 
att motionen ska bifallas och gälla från VT 2017. 

Bakgrund 
Jörgen Palmberg (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska bevilja skolskjuts för elever 
med särskilda behov till skolor i annan kommun. Det finns inget lagkrav för dessa skolresor 
men det är tillåtet för kommunen att ha en generösare inställning till dessa resor än vad lagens 
minimikrav anger. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-16, från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

gränser. 

Beslut 

Juscérandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Nämndens slutsatser 
I budgetdokumentet för 2017 antaget av Kommunfullmäktige den 21 november 2016 finns 
angivet ett särskilt uppdrag (nummer 40) till Byggnadsnämnden enligt följande. 
"Byggnadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheter och konsekvenser till en r evidering av 
skolskjutsriktlinjer så att elever placerade vid skolor med särskilda u ndervisningsgrupper utanför 
kommunen, erbjuds skolskjuts. Detta ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast mars 2017." 
Byggnadsnämnden anser att denna utredning kommer att ta. ställning till om 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 2016 men har nu 
konkretiserats i och med Kommunfullmäktiges uppdrag. 

Byggnadsnämnden ställer sig positiv till att hitta en lösning för de barn som på grund av 
särskilda behov eller andra speciella omständigheter har valt skola utanför kommunen. Det här 
är en prioriterad fråga och nu är det viktigt att invänta resultatet av den utredningen som ska 
presentera hur detta skulle kunna möjliggöras. 

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