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Svar på interpellation om riktlinjer för 
skolskjuts 
 

Jenny	Thörnberg	(MP) har till har till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
januari lämnat in en interpellation angående Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer 
för skolskjuts för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 

Vallentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts är utformade utifrån skollagens krav om 
rätten till skolskjuts. Riktlinjer för skolskjuts kan skilja sig åt mellan kommuner. 
Vallentunas riktlinjer ligger i nivå med kommunerna inom Stockholms län för att 
säkerställa och bidra till så likvärdiga förutsättningar som möjligt inom regionen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om riktlinjer för skolskjuts. Nämnden prövar 
sina riktlinjer regelbundet för att säkerställa att dessa ligger i nivå med kringliggande 
kommuner och lever upp till lagstiftningens krav. 
 
I interpellationen ställs nedanstående frågor vilka besvaras löpande. 
 
- Hur ska vi se till att våra barn med NPF i Vallentuna får de stöd de behöver för att 
kunna komma till sin skola och behöver vi se över vår riktlinjer för att inte låta barn 
och föräldrar hamna mellan stolarna?  
 
Riktlinjerna för skolskjuts i Vallentuna kommun säger att elever i förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola med offentlig huvudman under 
vissa förutsättningar har rätt till kostnadsfri skolskjuts. Eleven har alltid möjlighet att 
själv välja skola och väljer eleven en utomkommunal skola beviljas som regel inte 
skolskjuts. En individuell prövning görs alltid då vårdnadshavaren ansöker om taxi. 
 
- Kan vi tillåta skolskjuts med taxi för barn med NPF och som har plats på 
specialskolor i närliggande kommuner om situationen kräver det?  
 
Vallentuna kommuns riktlinjer medger inte skolskjuts om eleven valt en annan skola 
än den som kommunen annars skulle ha placerat eleven i. Skolskjuts kan tillåtas om 
eleven valt en utomkommunal skola med offentlig huvudman eller en fristående skola 
inom kommunen i de fall som det inte medför ekonomiska eller organisatoriska 
svårigheter för kommunen. Detta är något som gäller i flertalet andra kommuner. Om 
ett specifikt behov finns hos eleven och Vallentuna kommun inte kan erbjuda eleven 
en likvärdig utbildning görs alltid en individuell bedömning av behov för skolskjuts.  
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- Hur kan vi se över att individuella bedömningar görs och inte bara nekas på rak 
hand? 
 
När en ansökan om skolskjuts skickas in till Barn- och ungdomsförvaltningen görs 
alltid en individuell bedömning av rätten till skolskjuts med hänsyn till avståndskrav, 
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet. Vid funktionsnedsättning ska behovet styrkas genom intyg som 
bekräftar problematiken hos eleven. Om osäkerhet uppstår vid bedömningar kan 
ytterligare kompetens tas in från t ex elevhälsan eller liknande funktioner. 
 
 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2020-02-09 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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Interpellation om att se över riktlinjerna för skolskjuts 
 
Det har kommit till vår kännedom att föräldrar med barn i behov av särskilt stöd och som har 
barn i en skola utanför kommunen, till exempel i Helleborus i Täby kommun, inte alltid får 
skolskjuts med taxi trots att barnet inte klarar av att åka buss själv. Det här innebär att föräldrar 
själva tvingas skjutsa och hämta, något som blir en stor ansträngning för familjen. 
 
Jag vet att vi har tagit en ny riktlinje inför läsåret 2020-2021 där den stora förändringen innebar 
att elever som väljer skola utanför kommunen inte längre har rätt till SL-kort. Dock står det där 
att “För dig som har en funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet görs en 
särskild bedömning enligt riktlinjer för skolskjuts. Behovet och vilken typ av skolskjuts som 
behövs bedöms årligen med hänsyn till din funktionsnedsättning, ålder och utveckling.” Det 
låter jättebra med individuella bedömningar. Jag vet att jag frågade extra om just detta när vi tog 
beslutet och svaret jag fick var att undantag alltid görs.  
 
Men, nu har jag alltså ändå blivit kontaktad av föräldrar till barn med neuropsykiatriska (NPF) 
funktionsnedsättningar som blivit nekade skolskjuts där tjänstemän hänvisat till att vi inte 
erbjuder någon skolskjuts utanför kommunen. Det är barn med diagnoser i specialskolor, skolor 
med inriktningar som vi inte har i vår kommun. Vi måste därtill vara medvetna om att våra 
resursskolor är fulla och att det oftas är kö till dem och då söker sig föräldrar utanför 
kommunen för att hitta en skola som kan ge barnen rätt stöd. I dessa fall måste även 
skolskjutsen följa med.  
 
Med tanke på hur mycket extra ansträngning det är för såväl barn med NPF och deras föräldrar 
tänker jag att det är bra ur såväl sociala som ekonomiska aspekter att kunna underlätta deras 
liv. Barn behöver en utbildning för att få en bra plats i livet, och föräldrar med NPF barn blir 
väldigt dyra för samhället om de mentalt kraschar och inte orkar arbeta längre - sannolikheten 
för att det ska hända tänker jag ökar med varje hinder som uppstår. 
 
Jenny Thörnberg från Miljöpartiet vallentuna vill därför fråga Johan Skog, BUN 
 

- Hur ska vi se till att våra barn med NPF i Vallentuna får de stöd de behöver för att kunna 
komma till sin skola och behöver vi se över vår riktlinjer för att inte låta barn och 
föräldrar hamna mellan stolarna? 

- Kan vi tillåta skolskjuts med taxi för barn med NPF och som har plats på specialskolor i 
närliggande kommuner om situationen kräver det? 

- Hur kan vi se över att individuella bedömningar görs och inte bara nekas på rak hand? 
 
För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna 

 
Jenny Thörnberg  
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