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Projekt 
Projektnummer 
28633      

Namn 
Utemiljö Tallåsens förskola 

Bilaga 
4 

Projektbeskrivning 
Tallåsens förskola har fått en upprustad klimatanpassad utemiljö med nytt staket, förbättrad belysning och 
ökad tillgång till skugga. Förskolan kommer att vara en av Piteå kommuns sommaröppna enheter.   

Budget (tkr) 

Budget 800 

Ev kompletteringsbudget 0 

Totalt 800 

Ekonomisk redovisning (tkr) 

Aktivitet Beviljad budget Egen kalkyl 
reinvestering Utfall Avvikelse 

Tkr % 

Upprustning utemiljö  800       912 -112 -14 

                                    

                                    

                                    

Summa    800       912 -112 -14 

Vid avvikelser +/- 5% (minst 50 tkr) mot beviljad budget redovisas avvikelserna nedan 
Markentreprenaden blev dyrare än budget på grund av oförutsedda markförhållanden. Extra soltak 
monterat 2020 (6 tkr) 
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Verksamhetsmässiga effekter utifrån strategiska områden 

Barn och unga 
Barnen på Tallåsens förskola får en markant uppfräschad utemiljö  både när det gäller klimatanpassning, 
trygghetsskapande åtgärder samt en egen altan med soltak liksom en ny åk-kulle och uppdaterade 
lekutrustning. 

Utbildning arbete och näringsliv 
      

Demokrati och öppenhet (inklusive beaktande av genusperspektiv) 
Utemiljön är utformad i samråd med personalrepresentanter som i sin tur har fört dialog med kollegor och 
barn.  

Livsmiljö 
Den nya utemiljön kring Tallåsens förskola har bidragit till en större trygghet för barn och personal. Med ett 
nytt, högre och stabilare staket, samt förbättrad belysning över hela uteområdet så kan både barn och vuxna 
vara trygga med att ingen kommer bort. Den ökade tillgången till skugga gör utemiljön attraktiv under 
varma sommardagar och den nya altanen med skuggtak gör det möjligt att inta måltider utomhus.  

Ekonomi 
      

Personal (inklusive beaktande av genusperspektiv) 
Nya möjligheter till utomhuspedagogik, möjlighet att tillbringa mer tid utomhus främst under sommaren på 
den nya altanen med sittgrupper och soltak. Ökade möjligheter till rörelse genom en ny åk-kulle med 
konstgräs som är användbar året om. Av den befintliga och den nya lekutrustning som inskaffats finns inga 
objekt som på något sätt skulle styra särskilt pojkar eller flickor att använda denna.  

Underteckna här 
Datum 
2020-12-14 

Projektansvarig 
Fredrik Marklund 
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