Förskolebussar
Lokaldag 27 april 2021

Grynmalarens förskola
•

Enda förskolebuss som är i reguljär drift

•

Presentation av verksamhet

•

Presentation av förskolebussar i ett bredare perspektiv

Kort historik…
•

2007 introducerades den mobila förskolan till Sverige. Föregångsland
Danmark

•

2011 den 25 augusti, invigdes tre nya förskolebussar i centrala och norra
Lund för att möta det växande behovet av förskoleplatser. Kopplade mot
förskolorna Forsbergs minne, Grynmalaregården och Saltkråkan.

•

Målet var att få ut fler barn i naturen och stärka utbudet av en alternativ
pedagogik.

•

Restid till pedagogiska miljöer ca 30 minuter. Enstaka 40 minuter.

Vår vagnpark
•

5 bussar

•

2011 års modell med Euro 5 motorer.

•

Specialbyggda bussar med 24 säten, värmeskåp, kyl, frys, micro, toalett,
skötbord samt skåp för förvaring av pedagogiskt material, kläder, böcker,
pyssel mm. Borden kan bli sängplatser.

•

Ska kunna bedriva verksamhet inne i bussen om behov finns.

Forts. historik – utblick jan 2013
Fem förskolebussar knutna till en förskola
1. Förskolebuss Grynmalaregården. Centrum-Västers skolområde. 20 barn. Fullt.
2. Förskolebuss förskolan Tåget. Stångby. 20 barn. Fullt.
3. Förskolebuss Forsbergs minnes. Lerbäcks skolområde. 9 barn. 20 platser.
4. Förskolebuss Saltkråkan. Norra Fäladens skolområde. 15 barn inskrivna, 20 platser.

5. Lönneberga förskola. Komplement till tillfälliga lokaler. Norra Fäladens skolområde. Avdelningarna
turas om att åka ut. Bussen var till en början tänkt att användas på Östra Torn/Linero.

Ekonomi
•

Bussarnas kostnader betraktas som lokaler och finansieras av särskilda
medel.

•

Skötsel-, samt städavtal med Serviceförvaltningen, Markentreprenad

•

Pedagogiskt material som används i bussarna bekostas av
verksamheterna.

Ekonomi
Kr

Ek
livslängd

Anskaffnings- AnskaffningsRestvärde
dag
värde
Planm slutdag april 21

Centrum 3

10

2011-09-01

2 977 698

2021-08-31

124 818

NF 1

10

2011-09-01

2 974 280

2021-08-31

124 675

Lerbäck 2

10

2011-10-01

2 971 419

2021-09-30

148 978

Stångby 5

10

2012-08-01

2 968 000

2022-07-31

396 344

ÖT Linero 4

10

2012-08-01

2 968 000

2022-07-31

396 344

Skötsel-, serviceavtal med Markentreprenad
Pris per
vecka/buss

Per buss/
månad

Utvändig tvätt

420 kr

420

Tömning toalett

420 kr

1 680

Städn inne

1 190 kr

4 761

Arbetstid 1 tim

415 kr

1 660

Tanka bussar 0,5 tim

208 kr

832

Koll vatten, olja, inkl matr

252 kr

1 008

Hyra uppställningsplats

849 kr

3 396

Adm avg

378 kr

1 512

Summa:

15 269 kr

Årskostnad 40 tkr

Årskostn om i drift 10 mån:
170 tkr ca

• Från 2022 kan samtliga
bussar inte trafikera
centrala lund
• Bussverksamhet med
befintliga bussar kan
endast erbjudas utanför
miljözon

Utblick Malmö
•

Bussarna köps in av kommunalt bolag Malmö leasing AB och hyrs ut till förskoleförvaltningen som
internleasar.

•

500 tkr/år för att leasa buss i 7 år. Om avtalet förlängs blir det betydligt billigare. Ingår skatt,
trafikförsäkring, delkasko och vagnskadeförsäkring.

•

Drivmedel, serviceavtal och reparationer tillkommer.

•

Bussarna används numera endast som utflyktsbussar. Tidigare har förskolan i Malmö även haft barn
placerade på inrättade platser på bussarna med egen personal för att klara av ett stort tryck på
förskoleplatser i staden.

•

Bussens chaufför är anställd av ett utbildningsområde (totalt 4) som en övergripande kostnad. Kostnaden
för de fyra chaufförerna delas solidariskt av de fyra utbildningsområdena med en gemensam avgift per
plats. Övrig personal följer med barn från förskolor när bussarna används.

•

Kostnaderna hanteras som lokalkostnader.

Bussarna… ur lokalplaneringsperspektiv
•

Möter snabba förändringar kring behovet av förskoleplatser

•

Åtgärd istället för paviljonger – inga bygglovsprocesser

•

Användbara vid tillfälliga evakueringar, renoveringar

•

Möjliggör att få naturen och omgivningarna som ”lokal”

•

Mår bäst av att rulla

•

Integrationsfrämjande

•

Learning- by - doing

Omvärldsspaning
-Finns mindre fskbussar – 16 pl+ förare
5 år

8 år

Liten

Från 36tkr/mån Från 26 tkr/mån

Stor

Från 65tkr/mån Från 46 tkr/mån

Exempel Inkl. serviceavtal och 2000 mil.
Biodrivmedel

Ex Offert på inköp av buss med biodrivmedel (diesel):
16 pl + förare =2 025 000 kr
24 pl + förare= 3 650 000 kr
GAS eller EL
Priset på en gasbuss blir ca 1-1,5 mnkr dyrare och en elbuss minst 5mnkr
dyrare

Utmaningar med bussverksamhet
Negativa aspekter
från föräldrar

Negativa aspekter
från verksamhet

Praktiskt
administrativt

• Oro för barns säkerhet
• Begränsningar i tider för att lämna och hämta barn
• Utomhusvistelser

• Pedagogers arbetsvillkor och scheman
• Personalkrävande, chaufför
• Oro för barns säkerhet
• Många saker att sätta sig in i vid uppstart.
• Vilka platser skall besökas?
• Hur skapas möjligheter till stabila arbetsgrupper och samarbete med föräldrar.
• Pyssel när bussen går i sönder och skall in på reparation
• Kräver adm. arbete och samordning centralt då skötsel av bussen inte är
pedagogiska frågor
• Livsmedelshantering, hygien

Diskussionsunderlag
Buss

Nuvarande
användning

1

2-3

4-5

Grynmalaren Evakueringsbussar

Framtid
Kommentarer:

Sälj

Ersätt

Sälj

Ersätt

Ej i drift
Sälj

Ersätt

NY
Diesel
16 p

NY
Diesel
24 p

NY Gas El

2 mnkr

3,5 mnkr +1,5 mnkr
+5 mnkr

Diskussionsfrågor
• Ska BSN fortsätta med förskolebussar?
• Skall BSN satsa på fler förskolecyklar istället?
• Hur kan bussen blir ett medel i integrationsfrågan?
• Var kan bussarna finnas i organisationen? Koppla buss mot
Naturskolan?

• Biodrivmedel kontra gas, el bussar?

