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Omfördelning av investeringsbudget 
Vid Jenningsskolan F-3 och Fritids Jennings finns på baksidan mot skogen diverse lekutrusning. 
Sedan flytten har det uppdagats att underlaget inte håller och att dräneringen av marken måste 
åtgärdas. Problemen är mycket stora och har påtalats av personalen både ur säkerhetssynpunkt och 
arbetsmiljösynpunkt. Se bilaga 1 för bilder på hur det sett ut under våren. Läget är sådant att något 
måste göras och Samhällsbyggnadskontoret har ca 200 tkr för ändamålet, men beräknar att detta 
endast räcker till att göra något åt området närmast huset som visas i bild 4 i bilaga 1. 
Samhällsbyggnadskontoret har 2016-05-20 meddelat barn- och utbildning att det krävs ytterligare 
200 tkr för att åtgärda de problem som framgår av bildserien enligt bilaga 1. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-10 (§47) fattades beslut om investeringsbudget för 
2015. Denna omfattade 1 550 tkr till etapp 1 av ett-till-ett-satsningen. Under 2015 förbrukades 683 
tkr, men beställning på kringutrustning och utbildning kunde inte slutföras under året vilket 
föranledde att kommunfullmäktige vid sitt sammanträde 2016-04-18 (21) beslutade att överföra 867 
tkr för etapp 1 till investeringsbudget 2016. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-21 (§54) fattades beslut om investeringsbudget där 
barn- och utbildning tilldelades ett ”klumpanslag” på 1 300 tkr för inventarier, utemiljö etc. I 
klumpanslaget var avsatt 210 tkr till inköp av smartboards till ytterligare fem klassrum.  
 

Vi har 2016-05-18 erhållit beräknat slutpris för de utbildningsdelar som återstår i etapp 1 och dessa 
landar på 398 tkr, vilket medför att det återstår 225 tkr, vilket motsvarar inköp av fem smartboards. 
Då smartboard är att betrakta som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att nå effekt och bra resultat 
av ett-till-ett-satsningen bör det kunna betraktas som en del av den första etappens investering och 
därmed inte kräva beslut om omfördelning. 
 

Aktivitet Tkr 

Budget Etapp 1: ett-till-ett 1 550 

Förbrukat 2015 -683 

Överfört till 2016 867 

Förbrukat 2016 -244 
Beställt ej fakturerat 
utbildning -398 

Återstår 225 

Inköp 5 Smartboard -225 

SUMMA ÅTERSTÅR 0 
 

Utifrån ovanstående lämnar detta ett utrymme på 210 tkr i barn- och utbildnings klumpanslag som 
kan frigöras för dränering av utemiljön vid Jenningsskolan. 
 

Bilaga 1: Bildserie av utemiljö vid Jenningsskolan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelen föreslår kommunfullmäktige att besluta att överföra 210 tkr från barn- och 
utbildnings klumpanslag till Samhällsbyggnadskontoret för dränering av utemiljön vid 
Jenningsskolan. 
 
I tjänsten 2016-05-20 
Carin Elofsson, barn- och utbildningschef
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