
 

Roslagspartiets motion nr 38 ställd till Kommunfullmäktige i Österåker 

Införa två elevstödsamordnare (ESS)  

Roslagspartiet föreslår att Österåkers Kommun inför två elevstödsamordnare med möjlighet till 
heltid med placering i Alceahuset och i kommunens servicecenter. Det är viktigt att man har två 
som kan bolla idéer och förslag med varandra samt att det alltid finns en elevstödsamordnare till 
hands eftersom mycket av arbetet kommer att genomföras ut på fältet, i skolor, i hemmet mm. 

ESS ska i första hand hjälpa föräldrar till barn med särskilda behov. 

Elevstödsamordnare skall ha specialpedagogisk kompetens och ingå i en specialpedagogisk 
stödenheten. Uppgiften för elevstödsamordnaren är att bistå familjer i orientering, att hitta rätt, 
inom kommunen och myndigheterna när det gäller barn med särskilda behov. Exempel på frågor 
och utredningsinsatser är specialpedagoginsatser inom skolan, BUP, LSS, skolskjuts/färdtjänst, 
bostadsanpassning, hjälpmedel, mm.  

En ESS ska värna om barnens rätt till en bra skolgång. Den är länken mellan socialtjänst, familjen 
och skolan och fokuserar på att finna en lösning som fungerar bäst för barnet. Det kan vara att 
bistå med hjälp till skolval, hur man kan komma till BUP eller kommunens ungdomsmottagning. 
Kanske har man behov av skolskjuts men vet inte hur man ska göra och hur man kan få råd och 
stöd. Kan också vara att få hjälp med att få kontakt med socialen då man känner ett behov av stöd 
och råd hur man kan hjälpa sitt barn på bästa sätt. Det kan också vara ett sätt att kunna få råd och 
stöd att komma in i kultur och idrottsrörelsen i Österåker. 

En ESS kommer att underlätta för de familjer som känner att ”ingen lyssnar på dom”. Det kan vara 
svårt att nå skolans rektor/lärare, komma till BUP, byta skola, etc och med en kontaktyta kan man 
få en helhetslösning av en erfaren samordnare på kommunen. 

Syftet är att säkerställa att ALLA elever oavsett förutsättningar hemifrån ska få den absolut bästa 
skolgång man någonsin kan få i Österåkers kommun.  

Vi i Roslagspartiet är övertygad om att för varje barn som vi lyckas hjälpa så är det en investering 
för kommunen, en investering i barnet själv samt en investering i barnets familj. Investeringar som 
lönar sig tusenfalt i längden. 

Vill man veta mer finns andra kommuner som har liknande tjänster, t.ex Västerås kommun. 
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