Slutredovisningsdokument

Slutredovisning av Barn- och utbildningsnämndens investeringsprojekt
som avslutats år 2020
Nettobudget för slutförda investeringar uppgår till 2 320 tkr och utfallet uppgår till 2 452 tkr, vilket
leder till en avvikelse på -132 tkr. Avvikelsen beror till stor del på svårigheten att uppskatta
kostnaden för dessa projekt samt oförutsedda händelser.
Nedan presenteras en mer utförlig redogörelse för de slutförda projekten.
Slutförda investeringar
28635 Arbetsmiljö Elsäkerhet Strömbackaskolan

En översyn av elsäkerheten vid Strömbackaskolan har genomförts med utgångspunkt från det
tillsynsmeddelande som Arbetsmiljöverket utfärdade 2018-05-31. En arbetsgrupp bestående av
representanter från Fastighetsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har arbetat med riskbedömning
samt upprättande av handlingsplan. Som ett led i detta arbete avsattes 500 tkr till att förbättra elsäkerheten på
Strömbackaskolans praktiska program samt gymnasiesärskolan. I lokalerna installerades jordfelsbrytare,
arbetet har färdigställts under 2020.

28638 Arbetsmiljö biolab Porsnässkolan
Biolabbet på Porsnässkolan har avvecklats, lokalen har sanerats och ställts om till ett vanligt
klassrum.
28636 Arbetsmiljö, säkerhet träskolan Rosvik
Genom åren har övervåningen på träskolan i Rosvik fungerat som skola, fritids och senast som
förskola. Inför starten på läsåret 19/20 så skulle den återigen fungera som skollokal. Verksamheten
upplevde problem med inomhusmiljön och upplevde ventilationen som otillräcklig. Ett befintligt
ventilationsaggregat och nya kanaler installerades.
För att förbättra trafiksäkerheten framför träskolan i Rosvik har följande åtgärder vidtagits; flytt av
personalparkeringar, omdragning av väg för godstransporter till förskolan samt en ny hämta lämna
parkering.
28633 Utemiljö Tallåsens förskola
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.
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Projektnamn

Arbetsmiljö
Elsäkerhet
Strömbackaskolan
Arbetsmiljö Biolab
Porsnässkolan
Arbetsmiljö,
säkerhet Träskolan
Rosvik
Utemiljö Tallåsens
förskola

Inv.

Reinv.

Budget (tkr)

Utfall (tkr)

☒

☐

500

525

-25 1

☒

☐

270

205

65 2

☒

☐

750

810

☒

☐

800

912

2 320

2 452

-132

0

0

0

2 320

2 452

-132

Summa totalt (tkr)
varav reinvesteringar (tkr)
varav investeringar (tkr)

2

Avvikelse (tkr)

-60

Bilaga

3

-112 4

