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Yttrande angående – Yrkande från MP och V 
om att rädda och utveckla förskolebussen 
 

Socialdemokraterna och Demokraterna avslår yrkandet från MP och V med hänvisning 
till att frågan om den kortsiktiga finansieringen av befintlig förskolebuss hanteras i 
förskolenämnden.  

Förskolenämnden har ett kostsamt leasingavtal för bussen som sträcker sig till år 2023. 
Alliansen avvecklar bussen i sin styrande budget men har inte finansierat den månatliga 
leasingkostnaden för bussen, en kostnad som löper på oavsett om bussen används eller ej.  

Mot bakgrund av att nämnden redan betalar för bussen varje månad fram till 2023 skulle 
det vara till större nytta för stadens barn och unga om bussen ändå används i verksamhet 
till dess att avtalet löper ut, eller till dess bussen kan säljas. 

Med förskolebuss öppnas möjligheter för fler barn att ta sig till centrala staden och till 
stadens omgivningar. Detta är särskilt viktigt för barn i socialt utsatta områden och kan 
bidra positivt till barnens utveckling. Frågan om en långsiktig fortsättning med 
förskolebuss, efter att leasingavtalet går ut år 2023, får hanteras av respektive parti i 
budgetprocessen. Verksamheten behöver utvärderas, erfarenheter från förskolebussen - 
pedagogiskt, socialt, arbetsmiljö, kostnader och avtalsfrågor - behöver tas till vara och 
ligga till grund för ett kommande ställningstagande.  
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Yttrande angående yrkande från Mp och V om 
att rädda och utveckla förskolebussen 
 

 

 
 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar att Förskolenämnden får i uppdrag att avbryta 
avvecklingen av förskolebussen. Man yrkar också att Förskolenämnden får i uppdrag att 
ta fram en modell för hur förskolebussen kan användas av alla förskolor i staden, med 
särskilt fokus på barn i de socioekonomiskt utsatta områdena.  

Vid Förskolenämndens sammanträde den 26 maj var förskolebussen, efter yrkande från 
Miljöpartiet, uppe på dagordningen. Beslutet blev att förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag på hur förskolebussen kan användas av alla förskolor i staden. 
Förvaltningen ska också redovisa behovet av en utflyktsbuss/busstransport samt en 
uppskattning av kostnaderna och ett förslag på finansiering av tjänsten. Detta ärende ska 
återrapporteras till nämndens möte i augusti. 

Mot ovanstående bakgrund framgår att frågan om förskolebussen ska avvecklas eller 
användas i nya former hanteras av Förskolenämnden. Miljöpartiets och Vänsterpartiets 
yrkande i Kommunstyrelsen bör därför avslås. 
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Yrkande angående – Rädda och utveckla 
förskolebussen 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Förskolenämnden får i uppdrag att avbryta avvecklingen av förskolebussen 
2. Förskolenämnden får i uppdrag att ta fram en modell för hur förskolebussen kan 

användas av alla förskolor i staden, med särskilt fokus på barn i de 
socioekonomiskt utsatta områdena. 

Yrkandet 
När Förskolenämnden bildades ärvde nämnden en förskolebuss från SDN östra Göteborg. 
Bussen är idag en egen förskoleavdelning, men planeras att avvecklas till sommaren. 
Detta är mycket olyckligt, eftersom bussen erbjuder unika pedagogiska möjligheter för 
barn i vår stad. Barn lever stora delar av sina liv på en ganska liten geografisk yta, men 
särskilt för barn i utsatta områden brukar denna yta tyvärr fortsätta att vara liten genom 
livet. Varje barn i Göteborg bör få en chans att upptäcka och känna sig som en del av hela 
staden, oavsett var man råkar bo. Genom förskolebussen finns chanser för alla barn att 
vidga sina perspektiv och upptäcka för dem helt nya miljöer. Både språkutvecklingen och 
världsbilden breddas när barn från nordöstra Göteborg kan få upptäcka havet, barn i 
väster kan upptäcka innerstaden och barn i centrum kan få upptäcka djupa skogar. Barns 
språkutveckling stimuleras av att få direktkontakt med olika typer av miljöer, och barn 
som besökt nya platser blir en inspiration för familjerna att röra sig i hela staden, vilket 
kan gynna en ömsesidig integration. Förskolans kompensatoriska uppdrag rymmer många 
dimensioner, men ett mål bör vara att alla barn i Göteborg ska känna att hela Göteborg är 
deras arena, inte bara deras eget kvarter. I arbetet att bredda barnens referensramar, och 
deras bekvämlighetszon, är förskolebussen ett unikt verktyg.   
 
Vi rödgrönrosa föreslår att förskolebussen framöver ska vara en resurs för hela 
Förskolenämnden och alltså inte fungera som en separat avdelning. Genom exempelvis 
ett internt bokningssystem kan alla Göteborgs barn få vidgade vyer och lärarna testa nya 
pedagogiska grepp. I nuläget står dessutom Förskolenämnden med ett leasingavtal för 
bussen som löper längre än till sommaren. Fasta kostnader för bussen kommer alltså att 
kvarstå även om bussen skulle avvecklas. Kostnaden för en chaufför med 
förskolekompetens är en liten insats för något som kan betyda mycket för enskilda barn 
och förskoleenheteer, särskilt som den ekonomiska prognosen för Förskolenämnden visar 
på överskott. Förskolan har dessutom tilldelats mer pengar under året, både genom olika 
kommunala tilldelningar och genom skolmiljarden från regeringen. Förskolenämnden bör 
därför kunna hantera frågan inom ram. 
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