Slutredovisningsdokument

Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt
som avslutas år 2019
Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 8 765 tkr och utfallet uppgår till 10 276 tkr,
vilket leder till en avvikelse på -1 511 tkr. Avvikelsen beror till stor del på att det sökta
investeringsbidraget för utemiljö uteblev.
Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten.
Slutförda investeringar
Bilaga 1 28619 Utbyggnad Rönnens förskola
Utbyggnad av Rönnens förskola med ytterligare 1 avd för att möta det ökande behovet i Piteå C
samt att avveckla enavdelningsförskolor i området. Den tillbyggda avdelningen kommer även att
fungera som nattis som flyttas hit från Ringgatan.
Bilaga 2 28621 Utemiljö Norrbyskolan
Den nya utemiljön på Norrbyskolan har omfattat staket och grindar, samt en uppdatering av
utrustning och lekmaterial. Det har också skapats en lärmiljö utomhus under tak, i enlighet med
Boverkets rekommendationer och krav för bidrag. Utemiljön har även klimatanpassats med
förbättrad belysning.
Bilaga 3 28622 Utemiljö Klubbgärdets förskola
Den nya utemiljön på Klubbgärdets förskola har omfattat staket och grindar, samt en uppdatering av
lekutrustning. Det har också skapats en lärmiljö utomhus i form av en paviljong, i enlighet med
Boverkets rekommendationer och krav för bidrag. För att möta klimatförändringar i form av
varmare klimat och mörkare vintrar med mindre snö har utemiljön anpassats för skugga och med en
omfattande uppdatering av belysningen.
Bilaga 4 28624 Utemiljö Hortlax skola
BiHortlaxskolan har fått en upprustad utemiljö bestående av en ny innergåd med planteringar och
nya sittplatser. En liten amfiterater är byggs för att skapa en lärmiljö ute. Ökade möjligheter till
fysisk aktivitet och rörelse skapas genom att ett utegym med tillhörande hinderbana uppförts i
anslutning till Skolan. Området runt skolan som har belysning har utökats och förstärkts geniom att
nya master uppförts i anslutning till innergården och till utegym/ hinderbana.
Bilaga 5 28630 Utemiljö Vårdgränds förskola
Delvis nytt staket till förskolan
Bilaga 6 28632 Arbetsmiljö Klubbgärdets förskola
Under vissa perioder så upplever personalen att det är väldigt varmt inomhus, i detta fall
konstaterades att många fönster saknade solskydd. Utvändiga solskydd installerades på de fönster
som ligger i sådant läge att solinstrålningen blir ett problem.
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Bilaga 7 28637 Säkerhet Parkering Munksunds skola
Vi har fått synpunkter från föräldrar och skolverksamheten om att det är väldigt trångt och osäkert
på avlämningsparkeringen vid Munksundsskolan. Tillsammans med samhällsbyggnad trafik har en
ny utfomning tagits fram och en ombyggnad har genomförts.
Bilaga 8 28700 Arbetsmiljö Rosviks förskola
Ombyggnad för att få en större wc med duschmöjligheter på plan 2 i gamla träskolan Rosvik.
Investeringen genomfördes utifrån Barn med särskilda behov
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☒
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☒
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☒
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☒

☐
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☒
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☒
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☒
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0

0
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