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Tjänsteskrivelse
Utbildningsförvaltningen
Susanne Lindqvist

2022-06-09

Dnr BOU 2022-96
Dnr KS 2022-377

Barn- och ungdomsnämnden

Begäran om utökad ram för bibehållen
förskolebussverksamhet
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Barn-och ungdomsnämndens budgetram för år 2022 utökas med 2 mnkr för
finansiering av förskolebussverksamheten som finansieras med
kommunstyrelsen resursmedel.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2022-03-17 § 30 (BOU 2022-96) att
avbryta försäljningen av de två förskolebussar som nämnden 2021-10-28
(BOU 2021-780) beslutat att sälja. Det innebär att förskolan kommer få behålla
de två förskolebussarna i sin verksamhet, vilket innebär kvarstående kostnader
och uteblivna intäkter.
Barn- och ungdomsnämnden begär därmed 2 miljoner från kommunstyrelsen i
utökad ram för att täcka finansiering av förskolebussverksamheten under år
2022.
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Bakgrund
På sammanträdet 2021-10-28 beslutade barn- och ungdomsnämnden att ge
utbildningsdirektören i uppdrag att under kvartal 3 2022 sälja två av nämndens
förskolebussar till högstbjudande. Beslutet togs utifrån
Utbildningsförvaltningens bedömning utifrån befintliga befolkningsprognoser
samt platskapacitet att behovet av förskoleplatser idag är uppfyllt. En
förskolebuss bedöms räcka till kommunens behov.
Efter beslutet togs i nämnd inkom ett Linköpingsförslag som fick 1117 röster.
Förslagsställaren föreslår att Linköpings kommun gör om sina tre
förskolebussar, som från början var tänkta som en tillfällig lösning för att öka
antalet förskoleplatser i kommunen, till en permanent del av Linköpings
förskoleverksamhet.
Linköpingsförslaget togs upp för beslut på sammanträdet 2022-03-17, § 30
ärende BOU 2022-96. Där beslutades följande:
1. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att avbryta försäljningen av
förskolebussarna
2. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att nyttja bussarna för att på ett effektivt
sätt säkerställa behovet av förskoleplatser i kommunen
3. Utbildningsdirektören ges i uppdrag att utreda förskolebussarnas roll och
funktion i Linköping. Detta ska återrapporteras till nämnden senast i oktober
2022
4. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att äska 2 miljoner kronor från
kommunstyrelsen för finansiering av förskolebussverksamheten under 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Barn-och ungdomsnämnden går miste om förväntade intäkter från
försäljningen av de två förskolebussarna och kostnader för verksamheten
kvarstår. Kostnader och förlorade intäkter år 2022 beräknas uppgå till 2 mnkr.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Beslutet påverkar inte olika beroende på kön.
Samråd
I samråd med Utbildningsförvaltningens ekonomichef framgår att finansiering
framgent från och med 2023 kan ske inom ram med driftkostnaderna som
uppgår till 1 mkr för busschaufför och övriga driftskostnader. För 2022 finns
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dock utifrån rådande prognos inte utrymme inom ram att frångå planeringen
enligt budget som var att avyttra förskolebussarna utifrån kommentar under
ekonomiska konsekvenser.
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslaget till
finansiering 2022. För kommande år finansieras driftkostnaderna inom barnoch ungdomsnämndens budgetram.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad i detta ärende.

Kommunledningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen

Paul Håkansson

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Verksamhetsområdeschef förskola,
Ingela Sabel Hultin
Nämndekonom förskola, Sanna
Grammatikos

