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Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt 
som avslutas år 2018 

Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 55 897 tkr och utfallet uppgår till 54 533 tkr, 
vilket leder till en avvikelse på 1 344 tkr. 
Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten. 

Slutförda investeringar  

28600 Munksundsskolan Etapp 1 
Munksundsskolan var i stort behov av renovering och en rad inomhusmiljöproblem. Som en del av 
förändrad skolstruktur beslutades att mellanstadiet flyttas til Pitholmsskolan och Munksundsskolan 
byggs om till lågstadieskola samt 4 förskoleavdelningar. Etapp 1 avser ombyggnad för förskolan. 
Projektet skall ses ihop med Etapp 1 eftersom det finns en problematik med gränsdragningen mellan 
projekten, tillsamman blir det ett överskott på 1 118 tkr. Projekten har hållits inom givna ramar 
genom en god planering och styrning genom alla faser. 

28600, 28610 Munksundsskolan Etapp 2 och 3 
Munksundsskolan var i stort behov av renovering och en rad inomhusmiljöproblem. Som en del av 
förändrad skolstruktur beslutades att mellanstadiet flyttas til Pitholmsskolan och Munksundsskolan 
byggs om till lågstadieskola samt 4 förskoleavdelningar. Etapp 2-3 avser ombyggnad för 
skolverksamhet.  Projektet skall ses ihop med Etapp 1 eftersom det finns en problematik med 
gränsdragningen mellan projekten, tillsamman blir det ett överskott på 1 118 tkr. Projekten har 
hållits inom givna ramar genom en god planering och styrning genom alla faser. 
 
28538 Utemiljö BUN och 28539 Markarb fsk/skola 
Projekten skall ses tillsammans och  syftar till att förändra och utveckla utemiljön på skolor och 
förskolor. Tillsammans lämnar dessa två projekt ett överskott på 226 tkr, genom god styrning har 
projektet kunnat hållas inom givna ramar. 

 
Projektnamn  

Inv. 
Re- 
inv. Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr) Bilaga 

Munksundsskolan 
etapp 1 ☒ ☐ 10 900 12 576 -1 676 1 

Munksundsskolan 
etapp 2-3 ☒ ☐ 41 997 39 203 2 794 2 

Utemiljö ☒ ☐ 2 000 1 509 491 3 

Markarb fsk/skola  ☒ ☐ 1 000 1 265 -265 4 

Summa totalt (tkr) 55 897 54 553 1 344 

   varav reinvesteringar (tkr) 0 0 0 

   varav investeringar (tkr) 55 897 54 533 1 344 
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