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Beslutande  Louise Mörk (S) (ordförande) 
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Naturbruksgymnasium) §§58–59 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Budget och Verksamhetsplan för åren 2022–2024 
Diarienr 21BUN114 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar verksamhetsplan 2022–2024 med föreslagna 
förändringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Leehau Li Nilsson och controller Carmen Karlsson presenterar Barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till VEP 2022–2024. 
 
I förslaget till verksamhetsplan för 2022–2024 och budget 2022 beskrivs hur 
Utbildningsförvaltningen förväntas bidra till de övergripande målen om 43 000 innevånare, 
att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande samt Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund. Centralt för förvaltningen är behovet av en 
ökad investeringstakt för att skapa strukturella förutsättningar klara framtida ekonomiska 
utmaningar samt hur verksamheterna med stöd av digital teknik ska kunna möta de 
förväntningar och krav som ställs på utbildningsverksamheterna. Förslaget beskriver även 
konsekvenser och effekter av att ramar kan omfördelas kommande år i syfte att klara 
utvecklingen av demografin med allt fler äldre äldre. Förslaget innefattar ett nuläge samt plan 
för gällande VEP-period. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns ett förslag vilket blir nämndens 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022–2024 KLAR (003) 
Bilaga 1 Investeringsplan BUN VEP22 - 24 
Bilaga 1.1 Investeringar utemiljö skolor och förskolor 
Bilaga 1.2 Investering arbetsmiljö och säkerhet 
Bilaga 1.3 Reinvestering i maskiner och inventarier 
Bilaga 1.4  Investering Böle skola och förskola 
Bilaga 1.5 Investering Förskola Lillpite 
Bilaga 1.6 Investering Skolor och förskolor i Öjebyn 
Bilaga 1.7  Investering Maskinhall Grans 
Bilaga 1.8 Investering Lokaler för praktiska program Strömbackaskolan 
Bilaga 1.9 Investering porsnässkolan 
Bilaga 2 Christinaprojektet - Skola 
Bilaga 3 Reinvestering digital infrastruktur KLAR 
Bilaga 4 Reinvestering Musikinstrument musikskolan KLAR 
Bilaga 5 Reinvestering ospec inventarier fsk-grsk från driftsanslag 
Bilaga 6 Underlag driftkonsekvenser investering KLAR 
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Sammanträdesprotokoll 5 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-04  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57 
 

Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3 
Diarienr 21BUN126 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bifalla yttrandet och översända yttrandet till 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har i ett remissförfarande ombetts lämna synpunkter på regeringens 
delbetänkande angående Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, en utredning 
ledd av folkhögskoleläraren Gustaf Fridolin. Piteå kommun är en av totalt 82 remissinstanser 
 
Intentionerna är positiva kring likvärdighet och inriktningen på förekomst, tillgänglighet och 
närheten till skolbibliotek som delbetänkandet uttrycker. 
 
Synpunkter kring: 
• Tidplanen – att det är för kort tid mellan beslut och genomförande. 
 
• Stöd för mobila lösningar, som t.ex. bokbuss. 
 
• Stödjer kompetenskravet på skolbibliotekarierna inför rekrytering. 
 
• Föreslår att kraven betänkandet endast införs i grundskolans åk 7–9 samt på gymnasiet. 
 
• Önskar ett klargörande av statens roll i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
• Förslagen på ekonomiska ersättningar för huvudmannen anser vi vara för lågt hållna vad 
gäller nyetableringar. 
 
• Det är önskvärt att fortbildning av personal och utformningen av verksamheten regleras 
genom lagtext eller allmänna råd. 
 
• Frågorna om såväl maxavstånd till skolbiblioteket som kunskaper om behovet av 
nyetableringar är viktig att utreda vidare. 
  
Bo Åström, biträdande avdelningschef grundskola föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att bifalla yttrandet 
och översända yttrandet till kommunstyrelsen. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
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Sammanträdesdatum  
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Expedieras till  
Biträdande avdelningschef grundskola 
Kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Missiv - Remiss av Skolbibliotek för bildning och utbildning 
Remissvar Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021–3 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-04  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Remiss Ansökan om godkännande som huvudman för utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i LuleåDnr SI 
2021:552 
Diarienr 21BUN73 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolinspektionen att avslå ansökan med 
hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
 
En nyetablering av naturbruksprogram, inriktning Naturturism inom fristående gymnasieskola 
i Luleå kommun bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle 
drabba hårt regionens skolverksamhet vad gäller naturbruksutbildning. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Luleå kommun from läsåret 2022/2023. 
Ansökan avser 30 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2024. 
 
Ansökan avser Naturbruksprogrammet – Naturturism 
 
En nyetablering av naturbruksprogram, inriktning Naturturism inom fristående gymnasieskola 
i Luleå kommun bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle 
drabba hårt regionens skolverksamhet vad gäller naturbruksutbildning och därför 
rekommenderas Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
 
Irene Johansson Worrsjö, verksamhetschef föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden rekommenderar 
Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
 
En nyetablering av naturbruksprogram, inriktning Naturturism inom fristående gymnasieskola 
i Luleå kommun bedöms medföra påtagliga och på lång sikt negativa konsekvenser såväl 
ekonomiskt, organisatoriskt som pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle 
drabba hårt regionens skolverksamhet vad gäller naturbruksutbildning, med stöd från 
ledamöterna Lena Jarblad (S), Maria Platni (S), Massoud Sari Aslani (S) samt Anna Bogren 
Dalberg (S). 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) förslår nämnden att i yttrande till Skolinspektionen meddela 
att Piteå kommun inte har något att invända mot den ansökta utökningen med stöd från 
ledamot Åke Forslund (SJV) 
  

Page 7 of 112



Sammanträdesprotokoll 8 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-04  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
  
Votering 
Votering begärs, Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång 
Ja-röst, bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej-röst, bifall till Håkan Johanssons förslag 
  
Voteringen verkställs genom upprop. 
  
Omröstningsresultat 
Ja- röster 10 
Nej-röster 3 
  
De röstande och avlämnande rösterna framgår av bilaga till protokollet 
  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Expedieras till  
Verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium 
Skolinspektionen 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Ansökan om godkännande som huvudman 
Yttrande utökning NT Luleå realgymn 2022 
Voteringslista 2021-05-04 
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Sammanträdesprotokoll 9 (14) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-04  

 
Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Remiss Ansökan om godkännande för nyetablering av fristående 
gymnasieskola vid Realgymnasiet i Skellefteå, Dnr 2021:555 
Diarienr 21BUN74 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Skolinspektionen att avslå ansökan med 
hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
  
En nyetablering av naturbruksprogrammet inom fristående gymnasieskola i Skellefteå 
kommun bedöms medföra negativa konsekvenser såväl ekonomiskt, organisatoriskt som 
pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle drabba regionens skolverksamhet 
hårt vad gäller naturbruksutbildning. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Skellefteå kommun från 
läsåret 2022/2023. Ansökan avser 90 elevplatser vid fullt utbyggd verksamhet år 2024. 
 
Ansökan avser följande program och inriktningar: 
- Naturbruksprogrammet – Djurvård 
- Naturbruksprogrammet – Hästhållning 
- Naturbruksprogrammet – Naturturism 
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan från Lärande i Sverige AB om 
 
En nyetablering av naturbruksprogrammet inom fristående gymnasieskola i Skellefteå 
kommun bedöms medföra negativa konsekvenser såväl ekonomiskt, organisatoriskt som 
pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle drabba regionens skolverksamhet 
hårt vad gäller naturbruksutbildning och därför rekommenderas Skolinspektionen att avslå 
ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
 
Irene Johansson Worrsjö, verksamhetschef föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden rekommenderar 
Skolinspektionen att avslå ansökan med hänvisning till 2 kap. 5 § i skollagen. 
  
En nyetablering av naturbruksprogrammet inom fristående gymnasieskola i Skellefteå 
kommun bedöms medföra negativa konsekvenser såväl ekonomiskt, organisatoriskt som 
pedagogiskt. Etableringens negativa konsekvenser skulle drabba regionens skolverksamhet 
hårt vad gäller naturbruksutbildning. 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) föreslår att nämnden att i yttrande till Skolinspektionen 
meddela att Piteå kommun inte har något att invända mot den ansökta nyetableringen. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Expedieras till  
Verksamhetschef Grans Naturbruksgymnasium 
Skolinspektionen 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Skolinspektionen 
Ansökan om godkännande som huvudman 
Yttrande på ansökan Skellefteå Realgymnasium 2022 
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Barn- och utbildningsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60 
 

Remiss Ansökan om godkännande för utökning av gymnasieskola i 
Luleå kommun, dnr 2021:654 
Diarienr 21BUN92 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rekommendera Skolinspektionen att avslå NTI-
gymnasiet Macro AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Luleå. 
  
Bedömningen är att en utökning av Teknikprogrammets inriktning Design- och 
produktutveckling vid NTI-gymnasiet i Luleå, skulle kunna medföra negativa effekter på 
Strömbackaskolans organisation och ekonomi. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en ansökan från NTI-gymnasiet Macro 
AB, att som fristående huvudman utöka befintlig verksamhet i Luleå från och med läsåret 
2022/2023 (dnr 2021:654). 
 
Ansökan avser 36 elevplatser på Teknikprogrammets inriktning Design- och 
produktutveckling vid fullt utbyggd verksamhet år 2024. 
 
Gymnasiechef har fått uppdraget att till nämnden lämna förslag till yttrande över den 
påverkan en utökning skulle bedömas få, organisatoriskt, pedagogiskt och ekonomist för Piteå 
kommun. Yttrandet finns bifogat som bilaga. 
 
Teknikprogrammet erbjuds vid Strömbackaskolan med de tre inriktningarna Design- och 
produktutveckling, Produktionsteknik samt Informations- och medieteknik. Söktrycket har 
varit stabilt sett över tid och cirka 60 elever per år har antagits till programmet. Av dessa har i 
snitt 15 elever per läsår valt att studera på inriktningen Design- och produktutveckling. Denna 
inriktning erbjuds även i samverkanskommunerna Boden och Älvsbyn. Till kommande läsår 
ser vi en viss minskning av antal förstahandssökande till Teknik-programmet. 
 
En utökning av en fristående skola påverkar skolorganisationen i en kommun och kan 
medföra betydande kostnadsökningar per elevplats. En etablering innebär också att 
planeringsförutsättningarna försämras i befintlig verksamhet vilket kan leda till ekonomiska 
svårigheter för både etableringskommunen och närliggande kommuner. Elevunderlagen kan 
bli mer fluktuerande, medan personalen inte kan hanteras med den flexibilitet som 
elevförändringarna egentligen kräver. Bedömningen är att en utökning vid NTI-gymnasiet 
skulle kunna få vissa negativa organisatoriska konsekvenser eftersom de inriktningar vi kan 
erbjuda idag, bygger på att vi kan få tillräckligt antal sökande till Teknikprogrammet. I 
kombination med ett lägre antal 16-åringar framöver, kan det innebära större svårigheter att få 
den nuvarande organisationen att gå ihop vilket skulle kunna leda till att Piteå kommuns 
ungdomar kan gå miste om inriktningar på hemorten. Det råder också brist på behöriga lärare 
vilket även det är en faktor som kan leda till konsekvenser för Piteå kommun. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
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Bedömningen är att en utökning av Teknikprogrammets inriktning Design- och 
produktutveckling vid NTI-gymnasiet i Luleå, skulle kunna medföra negativa effekter på 
Strömbackaskolans organisation och ekonomi. Därför föreslår gymnasiechef att Piteå 
kommuns Barn- och utbildningsnämnd rekommenderar Skolinspektionen att avslå NTI-
gymnasiet Macro AB:s ansökan om utökning av befintlig verksamhet i Luleå. 
  
Britta Dahlén, avdelningschef gymnasiet föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
att rekommendera Skolinspektionen att avslå NTI-gymnasiet Macro AB:s ansökan om 
utökning av befintlig verksamhet i Luleå. 
  
Bedömningen är att en utökning av Teknikprogrammets inriktning Design- och 
produktutveckling vid NTI-gymnasiet i Luleå, skulle kunna medföra negativa effekter på 
Strömbackaskolans organisation och ekonomi. 
  
Ledamot Håkan Johansson (M) föreslår att i yttrade till Skolinspektionen meddela att Piteå 
kommun inte har något att invända mot den ansökta utökningen. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Expedieras till  
Avdelningschef gymnasiet 
Skolinspektionen 
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§ 61 
 

Remiss Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet i Skellefteå 
Diarienr 21BUN81 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att i yttrande till 
Skolinspektionen meddela att Piteå kommun inte har något att invända mot den ansökta 
utökningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en ansökan från Thorengruppen AB, att 
som fristående huvudman utöka befintlig verksamhet i Skellefteå från och med läsåret 
2022/2023 (dnr SI 2021:712). 
 
Ansökan avser 18 elevplatser på Barn- och fritidsprogrammets inriktning Pedagogiskt- och 
socialt arbete samt 18 elevplatser på Försäljnings- och serviceprogrammet. Verksamheten vid 
dessa program beräknas vara fullt utbyggda år 2024. 
 
Gymnasiechef har fått uppdraget att till nämnden lämna förslag till yttrande över den 
påverkan en utökning skulle bedömas få, organisatoriskt, pedagogiskt och ekonomist för Piteå 
kommun. Yttrandet finns bifogat som bilaga. 
 
Barn- och fritidsprogrammet erbjuds vid Strömbackaskolan med de två inriktningarna 
Pedagogiskt arbete samt Fritid- och hälsa. Från och med nästa läsår byter inriktningen 
Pedagogiskt arbete namn till Pedagogisk- och social inriktning. Under senare år har 
programmet återfått ett relativt högt söktryck, men kommande läsår har vi endast sökande 
som möjliggör en klass. För närvarande studerar 123 elever vid programmet. 
 
Handels- och administrationsprogrammet med inriktning Handel- och service erbjuds även 
det på Strömbackaskolan. Söktrycket har varit lågt under de senaste åren. Detta läsår fanns tre 
förstahandssökande och därmed medgavs inte någon start av åk1. Totalt studerar i dagsläget 
32 elever vid programmet. Från och med hösten 2022 byter programmet namn till 
Försäljning- och serviceprogrammet. 
 
En utökning av en fristående skola påverkar skolorganisationen i en kommun och kan 
medföra betydande kostnadsökningar per elevplats. En etablering innebär också att 
planeringsförutsättningarna försämras i befintlig verksamhet vilket kan leda till ekonomiska 
svårigheter för både etableringskommunen och närliggande kommuner. Elevunderlagen kan 
bli mer fluktuerande, medan personalen inte kan hanteras med den flexibilitet som 
elevförändringarna egentligen kräver. 
 
Bedömningen är att en utökning vid Yrkesgymnasiet i Skellefteå inte skulle ha någon 
nämnvärd påverkan på den gymnasieutbildning som bedrivs i Piteå kommun sett ur ett 
ekonomiskt, organisatoriskt eller pedagogiskt perspektiv. Avståndet mellan Skellefteå och 
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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Piteå är 82 km och vi ser inte några större strömmar av elever mellan de två orterna. 
 
I och med det föreslår gymnasiechef att Barn- och utbildningsnämnden i yttrande till 
Skolinspektionen meddela att Piteå kommun inte har något att invända mot den ansökta 
utökningen. 
  
Britta Dahlén, avdelningschef gymnasiet föredrar ärendet. 
  
Yrkanden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att i yttrande till 
Skolinspektionen meddela att Piteå kommun inte har något att invända mot den ansökta 
utökningen. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition och finner att det bara finns arbetsutskottets förslag vilket blir 
nämndens beslut. 
 
Expedieras till  
Avdelningschef gymnasiet 
Skolinspektionen 
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	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Förutsatt att detta görs i samverkan med FSF
	Barn och unga
	Skolans och förskolans utemiljö är en central del av vardagen för de flesta barn. Skolgårdar och förskolegårdar ska erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Utemiljön är en viktig del i barnkonventionens arikel 31 som handlar om barnens rätt till lek, vila och fritid.
	Utbildning arbete och näringsliv
	Utemiljöerna är en del av barnens lärande och i många uteprojekt skapas särskilda lärmiljöer. Idag är det en självklarhet i förskola och grundskola att utemiljön också är ett ”klassrum”
	Demokrati och öppenhet Elever och personal på skolorna görs delaktiga i utformningen av utemiljön. Delaktigheten dokumenteras enligt en modell som utgår ifrån barnkonventionens krav.
	Livsmiljö
	Klimatanpassning av våra skol och förskolegårdar, skapar en trygg och säker utemiljö.
	Ekonomi
	Personal
	Genom att skapa trygga och kreativa utemiljöer, ökar personalens möjligheter att få fokusera på de pedagogiska momenten och behovet av övervakning minskar.

	2c576885-fcc2-4c44-840e-5aadfbc3c869.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Arbetsmiljön för lärare och elever behöver i många fall förbättras. Slöjdsalarna är idag ett eftersatt område både vad gäller säkerhet och arbetsmiljö och ett förbättringsarbete pågår. Klimatförändringar får en allt större påverkan bland annat så behövs solavskärmning i större omfattning än tidigare. Förändrade myndighetskrav leder till anpassningsbehov i lokalerna. Försäkringsbranschen kräver åtgärder i syfte att förebygga anlagda bränder och höja säkerheten. Städbarheten i våra lokaler behöver förbättras, det handlar om inköp av inventarier, ombyggnader av entréer så att smuts utifrån fångas upp mm.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Ingen nämnvärd påverkan.
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Ingen nämnvärd påverkan.
	Barn och unga
	Barn och unga ska vistas i säkra lokaler. Med satsning på säkerhet i såväl idrottshallar, slöjdsalar och när det gäller brandskydd så ökar vi tillsynen och åtgärdar eventuella brister.
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Personal
	Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

	464c6815-ce67-4839-9d64-6f58528c9d57.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Strömbackaskolan
	Maskiner och fordon i verksamheten är i behov av kontinuerlig förnyelse. Dels beroende på att de med stigande ålder blir allt kostsammare att underhålla och reparera, dels på att utbildningen bör bedrivas med utrustning som är uppdaterad ur både verksamhets- och miljösynpunkt. Inventarier som möbler slits och behöver förnyas kontinuerligt för att personal och elever ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt.
	Förskola, Grundskolan
	Inventarier som möbler slits och behöver förnyas kontinuerligt för att personal och elever ska ha en så god arbetsmiljö som möjligt. Innefattar även maskiner i slöjdverksamheten, hemkunskap mm.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Ingen nämnvärd påverkan
	Barn och unga
	Utbildning arbete och näringsliv
	Elever får en relevant utbildning med maskiner och utrustning som är uppdaterad utifrån branchstandard.
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Maskiner och utrustning utvecklas kontinuerligt och lämnar allt mindre klimatavtryck.
	Ekonomi
	Personal
	Säkra, hållbara, ergonomiska, fordon och maskiner ligger till grund för en god fysisk arbetsmiljö.

	909831a8-ac80-43a1-a11a-b88950434f7f.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Antalet barn och elever växer i Böle vilket skapar behov av i första hand fler förskolelokaler och på sikt fler skollokaler. Idag finns i Böle två enavdelningsförskolor samt en modul för att kortsiktigt klara lokalbehovet. Projektet innebär att Böle skola byggs till med tre avdelningar förskola samt två klassrum, enavdelningsförskolorna samt modulen avvecklas vilket innebär en besparing då det gäller måltider och service. En större förskola underlättar även för i form av samordnad öppning/stängning samt vikarieanskaffning. Samverkan kan även ske mellan skolan och förskolan. De två villorna kan säljas vilket innebär fler bostäder i Böle.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Påverkar fastighets o serviceförvaltningen genom att skol och förskoleverksamheten samlas i en fastighet så underlättar det service och underhåll. Ett kök försörjer både skola och förskola istället för de tre kök som finns idag.
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Minskade kostnader för Fastighets- och serviceförvaltningen.
	Barn och unga
	En bra lärmiljö är grundläggande för elevers lärande och utveckling
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	En samordning av skol- och förskoleköken bidrar till effektivitetsvinster ur ett kommunalekonomiskt perspektiv.
	Personal
	Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

	bc4e16a7-af38-45e2-a9e0-273140f4cbe9.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	I Lillpite finns idag tre avdelningar förskola, två avdelningar i fd skolan och en i en närliggande villa. Genom att bygga om delar av skolan för att rymma verksamheten från villan skapar vi förutsättningar för en bättre verksamhet i Lillpite, bättre samordning vid öppning och stängning mm. Måltiderna dras idag från skolan över gården till villan, projektet innebär att alla barn kommer att äta i matsalen i fd skolan. Villan kan säljas som en bostad.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Måltidsverksamheten underlättas för Fastighets- och serviceförvaltningen.
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Barn och unga
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Komunalekonomiskt kan lokalkostnaden minska genom att villan säljs.
	Personal
	Bättre arbetsmiljö för personal i både förskolan och måltidsverksamheten

	e61a6538-5f35-4dda-8ff5-3d0b5bc2830a.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Etapp 1 av arbetet med fördjupad översiktsplan i Öjebyn är klar och förutsättningarna har klarlagts, målbilden är att riva nuvarande Björklundaskolan samt mellanstadiet på Solanderskolan och bygga nytt. Det innebär att planeringsarbetet med att utforma Solander- och Björklundaskolan kan påbörjas 2022.  Behovet börjar bli akut vad gäller låg- och mellanstadiet, problem med inomhusmiljön tvingade mellanstadiet att flytta ut i moduler under 2017.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Många verksamheter i anslutning till skolan kommer på ett eller annat sätt bli påverkade, så som Socialförvaltningen (Äldreomsorg och gruppboende), Kultur park och fritid (Sport och simhall), PiteBo (bostäder), Piteå näringsfastigheter (Industriområde), föreningar med flera.
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Barn och unga
	Skolelever och förskolebarn i Öjebyn får tillgång till funktionella och hälsosamma lokaler, säkra skolvägar och en säker och stimulerande utemiljö.
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet En dialog med berörda verksamheter boende, barn och elever ligger till grund för planerna på skolområdet i Öjebyn.
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Personal
	Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

	d5fc074d-2613-4363-922b-2fde2db9e46d.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Ytan på nuvarande hall uppgår till ca 1000 m² till en kostnad på 20 000 kr/m² blir det en investeringskostnad på 20 mkr (K0).
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Barn och unga
	Utbildning arbete och näringsliv  En bra lärmiljö som är säker och uppdaterad utifrån branchens standard gör att eleverna är väl förberedda inför framtiden.
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Personal
	Bra arbetsmiljö samt bra förutsättningar för pedagogisk personal att planera sin verksamhet i funktionella lokaler. God arbetsmiljö skapar också goda förutsättningar att rekrytera personal.

	035bf832-0775-4786-9f68-10d70b7d9040.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Inga i dagsläget men kan komma att uppstå under projektets gång
	Barn och unga
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Personal

	a3fff846-2dc0-4bfa-b304-940306a3a30a.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Behov skola

	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Biblioteket och vaktmästeriet flyttas till andra lokaler.
	Syfte/Mål:
	Fullständig investeringskalkyl: K0
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Nya lokaler för biblioteket och vaktmästeriet behöver anpassas.
	Barn och unga
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Tillgodoser behovet av lokaler för utbildning av fler elever i Norrfjärden med omnejd.
	Ekonomi
	Personal

	d767be14-3ab9-4788-b10f-a8ff96fbd13c.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Ny/upprustad skola, ny kulturflygel och att ett nytt attraktivt bostadskvarter med närhet till såväl centrum som natur och rekreation växer fram.
	Mål från verksamhetsplan 2022 - 2024 som kan kopplas till projektet
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare, och 2050 50 000 invånare
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande bostäder
		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun
		Piteå ska erbjuda goda möjligheter till ett livslång lärande
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
	Tidplan
		Avgränsning mot Bibliotek 			(190902 - 200630)
		Christinaskolan - Etapp 1 - Ombyggnad kök och matsal 	(180323 - 211228)
		Christinaskolan - Etapp 2 - Tillbyggnad skola 		(191014 - 240628)
		Christinaskolan - Etapp 3 - Ombyggnad skola 		(191014 - 220408)
		Christinaskolan - Etapp 4 - Ombyggnad skola 		(191210 - 251010)
		Ombyggnad kulturflygel 			(191014 - 221219)
		Bibliotek - Nytt tak 				(230501 - 241108)
		Infrastruktur - Olof Palmes gata 			(191004 - 250915)
		Infrastruktur - Parkering Norrmalmia 		(191001 - 231030)
		Kv. Rönnen 				(Byggstart efter 25)
	Fullständig investeringskalkyl:
	Projektets totala kalkyl
	Slutligen har kostnaderna för samtliga delprojekts analyserats för att om möjligt sänka prisbilden med bibehållen funktionalitet, vilket resulterade i en kostnadssänkning med 3 899 tkr. Den totala kalkylen för projektet ligger i dagsläget på 192 500 tkr i nominell prisnivå, se tabell nedan.
	Kalkyl fördelad per år
	För att uppfylla tidsplanen som presenterats ovan är det viktigt att byggnationerna inte stannar av. Nedan följer kalkylen uppdelad efter framtagen tidsplanering.
	Budgetmedel 2022–2025
	Fördelning per nämnd och år enligt tabell nedan.
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Barn och unga
	Barn- och unga är vår framtid. Satsningar på skola och en bra skolmiljö ger barn och unga förutsättningar för en god start i livet.
	Utbildning arbete och näringsliv  Genom satsningar på utbildning och bostäder skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för Piteås utveckling.
	Demokrati och öppenhet Målsättningen är att genom hela projektet kommer medborgare i alla åldrar att vara delaktiga och ges möjlighet att påverka.
	Livsmiljö
	Projektet bidrar till nya bostäder som kan erbjuda en trygg och lustfylld livsmiljö nära, natur, centrum och skola.
	Ekonomi
	Projektet innebär en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser.
	Personal
	Nya lokaler ger en förbättrad inohusmiljö som bidrar till en bättre arbetsmiljö.
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	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	För att uppfylla lagkrav, rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner samt kommunala riktlinjer och anvisningar behöver Utbildningsförvaltningen göra flertalet utvecklingsinsatser och investeringar under de kommande åren.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Att öka kvalitet i undervisningen och uppfylla lagkraven, rekommendationer från SKR samt kommunala riktlinjer och anvisningar.
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Ingen påverkan
	Barn och unga
	Elever och personal behöver digitala verktyg och tjänster som är ändamålsenliga, behovsanpassade och lätta att använda.
	Utbildning arbete och näringsliv
	Det finns stora behov av uppdatering av den digitala lärmiljön i skolan och en utökad digitalisering för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att få undervisning av kvalitet som möter samhällets digitala utveckling.
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Utvecklingsarbete genom digital infrastruktur ska ge förutsättningar att styra och samordna verksamheternas gemensamma behov av system, teknik och IT-plattformer på ett kostnadseffektivt sätt.
	Personal
	Genom utvecklingsarbete inom digital infrastruktur i verksamheterna förbättras arbetsätten för personalen vilket påverkar deras arbetsmiljö positivt.

	3276b262-4450-4dd0-a1d5-0722b7c4e830.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Inköp av musikinstrument för undervisning. Behov av reinvestering fördelat på en 3-årsperiod. Investeringen avser i första hand inköp av digitala pianon och alttvärflöjtar för undervisning.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Att bibehålla kvaliteten genom att tillhandahålla bra musikinstrument för undervisning.
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Ingen påverkan.
	Barn och unga
	Musikundervisning möjliggör för barn och unga att utveckla kunskaper så att de kan delta i musikaliska sammanhang. Att lära sig att spela ett musikinstrument ökar intresset för att uveckla barnens kreativitet.
	Utbildning arbete och näringsliv
	Demokrati och öppenhet
	Livsmiljö
	Ekonomi
	Att investera i nya instrument kommer att miska avsevärt behovet av dyra reparationer av gamla och slitna musikintrument.
	Personal

	e6a06d51-95e5-4f09-9d43-65bbdb56c6ad.docx
	Underlag till investeringsprojekt
	Investeringsprojekt:					  Belopp i tkr:
	Beskrivning av projektet:
	Medel från drift till investering som rektorer inom förskola och grundskola för över årligen från driftsbudget sedan några år tillbaka för att bygga upp en investeringsbudget för större investeringar inom sina områden/enheter, t.ex möblerinköp vid ombyggnader och som är högre än ett prisbasbelopp. Beloppet fördelas på 18 rektorer i dagsläget vilket uppgår i genomsnitt till 45 tkr per rektor.
	Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)
	Syfte/Mål:
	Syftet för rektorerna är att kunna bygga upp en buffert för reinvesteringar. Det är för rektorerna inom förskola och grundskola ett frivillig sparande för att genomföra reinvesteringar i deras områden/enheter.
	Fullständig investeringskalkyl:
	Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr
	Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)
	Ingen påverkan.
	Barn och unga
	Att reinvestera i inventarier inom förskolan och grundskolan möjliggör att kvaliteten på undervisningen bevaras vilket gagnar alla barn och elever.
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