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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Eva-Britt Löwendahl

2020-05-04

Dnr BOU 2020-365

Barn- och ungdomsnämnden

Försäljning av förskolebuss
Förslag till beslut
1. Utbildnings och arbetsmarknadsdirektören ges i uppdrag att sälja en av
barn- och ungdomsnämnden förskolebuss med registreringsnummer
BSD190 till högstbjudande.
2. Ersättningen av denna försäljning tillfaller förskolornas lokalbudget.
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden äger fyra stycken förskolebussar. Sedan 2016-0512 har en av dessa bussar varit uthyrd till Jönköping kommun. Jönköpings
kommun har nu sagt upp sitt hyresavtal på denna buss.
De tre bussar som idag används av Linköpings kommun är tillräckliga
komplement till de förskolelokaler som kommunen hyr. Därför föreslår
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen att utbildnings- och
arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att sälja förskolebussen med
registreringsnummer BSD190.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Försäljning av förskolebuss
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Bakgrund
Barn och ungdomsnämnden har vid två tillfällen gett Utbildningskontoret i
uppdrag att köpa in två förskolebussar till Linköpings kommun. Det första
uppdraget gavs 2009 då två bussar köptes in. År 2012 gavs uppdraget att köpa
in ytterligare två bussar.
Förskolebussen är en mobil förskoleavdelning, kopplad till en fast förskola
alternativt till flera fasta förskolor. Förskolebussen blir en mobil extra
avdelning som organisatorisk tillhör den fasta förskolan.
Förskolebussen används normalt mellan kl. 09:00 - 15:00, måndag till fredag,
och täcker därmed behovet av platser under den tid då den fasta förskolan har
flest barn.
Barnen samlas i den fasta förskolan utifrån föräldrars behov av omsorg. På den
fasta förskolan äter barnen också frukost. Barnen avslutar också sin dag i den
fasta förskolan. I de fall omsorgstiden är mellan kl. 09.00 - 15.00 kan barnen
lämnas och hämtas direkt vid bussen.
Förskolebussen är en ombyggd buss, specialinredd och har plats för 22 barn
och tre pedagoger. Minst en av pedagogerna har busskörkort. Bussen är byggd
för att kunna möta de verksamhets- och säkerhetskrav som finnas gällande
förskoleverksamhet och transport av barn och vuxna.
I förskolebussen finns bilbarnstolar, kök, kylskåp, torkskåp, skötrum/toalett,
viloplatser och utrymme för personliga tillhörigheter. Förskolebussen är inredd
på ett sådant sätt att sittplatser med bord har skapats. Dessa kan också användas
som arbetsplatser och matplatser för barnen och även möbleras om till
viloplatser. I förskolebussen finns tillgång till material för såväl pedagoger som
barn.
En av bussarna har sedan leveransen 2011 fungerat som en förskoleavdelning
till förskolan Skattegården 72 A och gör så även fortsättningsvis. De andra
bussarna har varit placerade i lite olika delar av kommunen bland annat Berga,
Tornhagen och Lambohov. Vid vissa tillfällen har också en av buss använts
som evakuering vid restaurering av förskolelokaler.
Från augusti 2020 kommer de två övriga bussarna att vara knutna till
Brunnsgatan 10 och till Vidingsjö By 4. Detta då det är områden som i
dagsläget har svårt att klara barnomsorgskön.
Linköping kommun har arbetat framgångsrikt med att bygga ut förskolor i
olika områden och därför bedöms nu att tre förskolebussar räcker till
kommunens behov.
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Ekonomiska konsekvenser
Barn- och ungdomsnämnden köpte bussen för 10 år sedan till ett pris av 3
mnkr.
Kommunen har haft bussen uthyrd från 2016-05-12 till 2019-12-31 med en
hyreskostnad som täckt den avbetalning av bussen som krävts.
Försäljning av bussen kommer att ske via marknadsplatsen KVD.
Försäljningskostnaden föreslås gå till förskolans lokalbudget som intäkt.
Samråd
Samråd har gjorts med förskolans verksamheter samt förvaltningens
lokalsamordnare.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har getts den 19 maj 2020.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Områdeschefer förskola
Nämnds ekonom förskola
Lokalsamordnare UAF

