Sammanfattning av två ärenden som ska till Tekniska nämnden 20-06-02

Ärende 1 Diarienummer TN 2020/0014(5)
En elev som under många år har haft skolskjuts i form av taxi. Eleven går på Helleborusskolan,
årskurs 8, resursskola i Österåkers kommun. Samtrans planerade om elevens resa i höstas, på grund
av att en annan elev flyttade som skulle åka med i den rutten. Detta innebar att berörd elevs resa
blev tidigarelagd med 20 minuter.
Enligt vårdnadshavare så klarar inte eleven att åka tidigare på grund av sitt funktionshinder, så man
söker nu om ensamåkning till och från skolan. I ett första intyg som kom 10/2, så var det
ensamåkning endast till skolan. Efter att detta tagits i beredningen inför Mars TN, så
”återremitterades” detta till handläggare. Detta för att kontakta vårdnadshavare om att ett nytt intyg
behöver inkomma, annars blir det troligtvis ett avslag. Ett nytt intyg inkom 5/5 från BUP där det
beskrivs vad eleven har för funktionshinder och problematik men inget om att det gäller
ensamåkning. Förvaltningen föreslår här ett avslag på ansökan

Ärende 2 Diarienummer TN 2020/0014(10)
En elev som idag går i årskurs 7, men som söker skolskjuts i form av taxi till nästa läsår 20/21 då
eleven ska börja i årskurs 8. Eleven har gått i vanlig grundskola under hela sin skolgång. Sedan ca 2 år
tillbaka så har eleven varit hemmasittare, trots många åtgärdsprogram och extra insatser från skolan.
Vårdnadshavare har sen 1,5 år stått i kö på Helleborusskolan i kommunen men ej fått plats på grund
av att skolan är full i elevens årskurs. Man har nu fått plats i Täby, men det är omöjligt för eleven att
ta sig dit själv på grund av sitt funktionshinder.
Denna elev har under våren varit inlagd 2 gånger på sjukhus på grund av självskadebeteende och mår
mycket psykiskt dåligt. Produktion bekräftar elevens situation; man har även försökt att få eleven att
gå i kommunens resursskola Solrosen. Men även det har varit omöjligt, man tror på en mer
behandlande skola för denna elev. Eleven är idag sjukskriven 100% för att skolan nu är för
övermäktig och att eleven har en medicinering som är pågående, för att över huvud taget kunna
fungera i vardagen. Förvaltningen föreslår här ett bifall till ansökan

