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ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE FÖR GENOMGÅNG AV INVESTERINGSPROJEKT 

 
Tid:             torsdag 2016-04-07, kl 11.00 
Plats: SHBK 
Närvarande:  Tommy Johansson, tf SHB-chef 
                          Maria Westerlund, fastighetsansvarig 
                          Ulrika Karlsson, kostchef 
                          Anders Heldebro, förskolechef 
                          Malin Andersson, förskolechef 
                          Carin Elofsson, BOU-chef 
 

 
 

1) FYRKLÖVERN 
Genomgång av ritningsunderlag/skisser  
 
Beslutas  

 att ingen spis eller kyl/frys ska finnas på avdelning 

 spis med ugn ska finnas i ateljé (kontroll ventilation, barnsäkerhet, ”värmevakt” etc) 
 

Genomgång av processen 
Upphandling planeras till juni 
Byggstart beräknas ske augusti/september 
 
Beslutas 

 Anders Heldebro presenterar och samråder med personalen på Fyrklövern den 15/4 
med uppföljning 18/4 

 Anders Heldebro ansvarar för riskanalys avseende personal BOU samt ur 
barnperspektiv  – klart 22/4 

 Tommy Johansson ansvarar för att riskanalys görs avseende verksamheterna: måltid, 
fastighet och lokalvård – klart 22/4 

 Krav ställs i upphandling på ”säker byggarbetsplats” (inhägnad/stängd) 

 Maria Westerlund kollar upp vilka krav som ska ställas avseende giftfritt material i 
byggandet. 

 BOU ansvarar för att skicka ut kallelse och underlag till huvudskyddsombud och 
facken inför samverkan där även SHBK deltar. 

 
2) APOTEKAREN 

Genomgång av ritning/skisser 
Genomgång av processen 
 
Beslutas 

 Malin Andersson genomför studiebesök på Klumpens förskola i Umeå med 
Apotekarens personal 27/4 

 Malin Andersson genomför samråd med personal på Apotekaren 30/4 

 Malin Andersson ansvarar för att riskanalys avseende personal BOU samt ur 
barnperspektiv – klart 31/5 
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 Tommy Johansson ansvarar för samråd med sociala (senast 30/4) och ser till att de 
lämnar in en riskanalys senast 31/5 

 Tommy Johansson ansvarar för att riskanalys görs avseende verksamheterna: måltid, 
fastighet och lokalvård  – klart 31/5 

 Ulrika Karlsson ser över det utrymme som avsatts till mottagningskök och inkommer 
med synpunkter senast 30/4 

 Maria Westerlund tar fram logistik kring hur byggprocessen ska ske för att 
verksamheten ska kunna bedrivas med säkerhet och minsta möjliga störning. 

 Maria Westerlund  kollar upp vilka krav som ska ställas avseende giftfritt material i 
byggandet. 

 Ulrika Karlsson och Malin Andersson för en dialog om hur förändringen påverkar 
tjänster avseende köksbiträde – lokalvård – barnskötare – klart 31/5. 

 BOU ansvarar för att skicka ut underlag och handlingar till huvudskyddsombud och 
facken för samverkan där även SHBK och Sociala deltar. 

 
 

3) FÖRSKOLA ROBERTSFORS 
SHBK informerar att  

 en preliminär skiss tagits fram 

 detaljplanearbetet pågår och beräknas vara klart tidigast oktober 

 diskussion pågår kring utformning av underlag för upphandling. 

 kostnadsberäkning inte kommer att hålla. 
 
Beslutas 

 Tommy Johansson meddelar preliminär tidsplan senast måndag förmiddag 11/4 
 

 
4) TUNDALSSKOLANS MELLANSTADIUM 

SHBK informerar att två klassrum och två grupprum renoveras under sommaren 2016. Övriga 
åtgärder kan ske först under sommaren 2017. 
 

5) Mötet avslutas. 
 
----------------------------------- 
Carin Elofsson 
Barn- och utbildningschef 
 


