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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Godkänna slutrapporten – upprustning av Mariebergsskolan.
Sammanfattning av ärendet

Mariebergsskolan har varit i stort behov av upprustning och renovering vad gäller
installationsåtgärder, verksamhetsanknutna åtgärder och tillgänglighetsåtgärder
samt att det funnits behov att bygga om befintligt kök till ett produktionskök. Det
fanns ingen tydlig huvudentré och det var stort problem med hög värme i
byggnaden under sommarhalvåret samt att övervåningarna låg i fil vilket gjorde att
det saknade tillgänglighet för personer med nedsatt rörelsefunktion. År 2008
arbetade teknik- och fastighetsförvaltningen tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen fram ett förslag som legat till grund för upprustningen och
ombyggnaden. År 2010 fick teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att
handla upp en entreprenör för att komma i gång med upprustningen efter
skolavslutningen år 2011. Projektet har genomförts som en totalentreprenad med
partnering som samarbetsform. I en partneringentreprenad sätter man upp
gemensamma mål för både utformning och ekonomi. Slutbesiktning skedde den
18 juni 2012 och skolan var inflyttningsklar till skolstarten i augusti 2012.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2013.
Slutrapport – Upprustning av Mariebergsskolan 21 november 2012.
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För större investeringsprojekt upprättas en slutrapport när projektet är klart. Syftet
är att dra erfarenhet av vad som varit framgångsrikt i processen och i slutresultatet,
och vad som fungerat mindre bra. Dessutom sker, utöver vad som framgår av det
ordinarie ekonomiska bokslutet, en ekonomisk slutrapport av projektet.
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Teknik- och fastighetsdirektör
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