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Medborgarförslag nr 6/2018 - Utökad skolskjuts för elever med 
särskilda behov 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2018 -02 -01 föreslås att Österåkers 
kommun ser över möjligheten för att utöka skolskjuts genom att bevilja enskilda resor eller i fall 
där det är möjligt, samåkningsresor för barn med skolomsorg i annan kommun. 

Beslutsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Medborgarförslag nr 6 /2018 godkänns för remittering till Byggnadsnämnden samt till 
Kommunstyrelsen varefter Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av 
förslaget. 

Motivering 
Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet. 

Medborgarförslaget berör Byggnadsnämndens ansvarsområde gällande Byggnadsnämndens 
befogenhet att besluta i frågor rör ande samhällsbetalda resor samt berör Kommunstyrelsens 
ansvarsområde gällande ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Eftersom Österåkers kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer för skolskjuts bör 
Kommunfullmäktige fatta beslut med anledning av förslaget. 
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Medborgarförslag 

Förslag (endast ett ämne)* 

Utökad Skolskjuts för elever med särskilda behov 
Beskrivning* 
I Österåker idag finns ca 40 st barn som har behov av skola utanför kommunen. Detta 
när instanser som tex BUP anser att Österåker ej kan tillgodose elevernas behov. 
Många gånger ligger behovet inom området för NPF. Sedan 2015 har inget nytt beslut 
beviljats skolskjuts utanför kommunens gränser. Detta leder till att många gånger hårt 
emotionellt belastade vårdnadshavare inte kan börja komma in i samhället igen efter en 
lång tid av kamp för deras barn. Detta i sin tur leder till ökade samhällskostnader i form 
av svårigheter att arbeta och stödjande insatser från tex psykiatri och rehabilitering. 
Mitt förslag är att se över möjligheten för att utöka skolskjuts genom att bevilja enskilda 
resor eller i fall där det är möjligt samåkningsresor för barn med skolomsorg i annan 
kommun. 

Namn * 
Johan Agge 

[B| Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på 
kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget. 


