Beslutsunderlag investeringsbegäran 2021-2024
Verksamhet
Fastighetsbeteckning

Investeringen avser:
Nybyggnad
Ombyggnad
Tillbyggnad
Övrigt

X

Projektets benämning
Gamla Hallen omklädningsrum
Ev. bokfört värde på anläggning

Tänk på
Gäller det en fastighets- eller IT investering
ansvarar kontorschefen för att den gröna
delen blir ifylld för att sedan skicka vidare
denna till IT eller Hyltebostäder.

1. Bakgrund till investeringen, behovsanalys
Kommentar: Beskrivning varför behov har uppstått, gärna bilder på nuläget (bifoga som bilaga). Kommentera
även gärna även i form av volym, timmar, individer.
Önskemål om att avskärmningar sätts upp i omklädningsrummen i gamla hallen så att elevernas känner
trygghet när de vistas där.
Omklädningsrum och duschutrymmen som används i samband med idrottslektioner är ofta utrymmen som
skapar otrygghet och oro bland elever. Att behöva byta om, klä av sig naken och duscha med andra är
moment som kan skapa obehag hos många barn. Dessa moment kan dessutom generera många kränkande
situationer och mobbing. Man upplever en utsatthet då man inte kan få byta om och duscha avskärmat från
andra. För att motverka kränkningar, mobbing, oro och otrygghet kan man ge barnen möjlighet till att få byta
om och duscha avskärmat.

2. Förslag på investering och varför
Kommentar: Vilka alternativ har utretts? Beskriv valt förslag och varför man ska välja den föreslagna lösningen.
Komplettera gärna med utförlig bilaga med tex bilder osv.

Skriv här:
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3. Hur påverkar investeringen kommunens resultatstyrning?
Kommentar: Ge exempel på vilka sätt investeringen påverkar nyckeltal och/eller mål.
Otrygga arbetsmiljöer för våra elever gör att man inte känner sig säker och trygg i skolsituationen. Otrygghet
påverkar vår hälsa och vår arbetsinsats. Elever får svårare att prestera och må väl om de går runt med oro för
vissa delar och moment av skoldagen. Trygghet och studiero påverkas i hög grad vilket kan leda till minskad
måluppfyllelse. Ökade kränkningar och mobbing kan bli en följd av öppna omklädningsrum och
duschutrymmen.

4. Bedömning och angelägenhet och konsekvenser vid avslag
Kommentar: Beskriv hur angelägen investeringen är, gör en riskbedömning. Beskriv även konsekvens vid
avslag.
Om inte avskärmningar sätts in är det fortsatt en otrygg arbetsmiljö för eleverna. Det skapar ohälsa, pga
otrygghet och möjlighet för kränkningar och mobbing vilket kan leda till minskad måluppfyllelse hos elever.

5. Ekonomi
Kommentar: Beskriv punkterna nedan för investeringen
Eventuella utrangerings- och
nedskrivningsbehov
Avskrivningstid
Påverkan på taxor
Påverkan på hyror
Påverkan på kapitalkostnader
Påverkan på övriga
driftskostnader som inredning,
löner, el, vatten, utrustning.
Både minskade och ökade
kostnader
Påverkan på andra
verksamheter på grund av
investeringen tex, kost, städ, IT,
Gata och park, Va
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6. Projektplan och tidplan
Kommentar: Vilka är projektmedlemmar och tidplan (upphandling, start och färdigställt)
Skriv här:
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