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 Utbildningsnämnden 

Svar på initiativ om onödig administration vid skolskjuts 

Förslag till beslut  

Utbildningsnämnden föreslås besluta  

 

att med beskrivningen i ärendet anse initiativet besvarat. 

 

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens möte den 25 oktober anmälde Alliansen i utbildningsnämnden 

följande initiativ:  

”Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden (§ 132) på att administrationen i samband 

med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en lägstanivå. Vi yrkade 

"att barn med bestående funktionsnedsättning ansöker en gång för låg- och mellanstadiet och 

en gång för högstadiet". Denna att-sats avslogs av den rödgröna majoriteten med 

motiveringen att det inte behövdes. Nu har en konkret händelse rörande reglementet för 

skolskjutsar aktualiserat just den princip som Alliansen i Utbildningsnämnden förutsåg. Med 

anledning av denna händelse vill Alliansen erhålla information om hur ordföranden i 

Utbildningsnämnden i praktiken avser säkerställa att barn med bestående 

funktionsnedsättning slipper onödig administration.” 

Föredragning 

Då beslut om rätt till taxiresa skall tas krävs ett underlag som möjliggör ett korrekt och 

rättssäkert beslut. I vissa fall kan en diagnosbeskrivning räcka men i andra fall kan en 

komplettering behövas. Detta utifrån att barn med stigande ålder på olika sätt lär sig 

kompensera och hantera sin funktionsnedsättning så att till exempel en resa till skolan kan 

göras med buss istället för taxi. Skolor har ett viktigt uppdrag att barn och ungdomar ges 

möjlighet till ökat självförtroende och självständighet (ADL-träning
1
). Det görs en individuell 

bedömning för att både ge det stöd som behövs och för att tillvarata barnets 

utvecklingsmöjligheter.  

                                                 
1
 ADL är en förkortning av Activities of Daily Living (Aktiviteter för dagligt liv). ADL-träning innebär träning 

av vardagliga aktiviteter. 



 

Då intyg begärs så skall dessa kunna fås genom skolans elevhälsa om en förälder inte redan 

har dem från en sjukvårdsinstans. En förälder skall alltså enbart i undantagsfall behöva få 

fram intygen genom sina sjukvårdskontakter. 
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Nämndinitiativ - Onödig administration vid skolskjuts 
 
Alliansen yrkade under förra Utbildningsnämnden (§ 132) på att administrationen i 
samband med barn i behov av särskilt stöd i förskolan och skolan ska hållas på en 
lägstanivå. Vi yrkade "att barn med bestående funktionsnedsättning ansöker en 
gång för låg- och mellanstadiet och en gång för högstadiet". Denna att-sats avslogs 
av den rödgröna majoriteten med motiveringen att det inte behövdes. Nu har en 
konkret händelse rörande reglementet för skolskjutsar aktualiserat just den princip 
som Alliansen i Utbildningsnämnden förutsåg. Med anledning av denna händelse 
vill Alliansen erhålla information om hur ordföranden i Utbildningsnämnden i 
praktiken avser säkerställa att barn med bestående funktionsnedsättning slipper 
onödig administration. 
 
 
Christopher Lagerqvist (M) 
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