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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2016-02-17 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 februari 2016 
 

§ 9 

Utredning gällande förutsättningar för placering av 
särskola i kv. telemarken, Brofästet 

Dnr BUN 2016/0060 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2016-01-26. 

Bakgrund 
Barn och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att 
tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningarna för 
placering av särskola på Brofästet, kv. Telemarken. 
 
Barn- och ungdomsnämndens utredning har skett i en arbetsgrupp bestående 
av särskolans skolledning, ansvarig tjänsteman på barn- och 
ungdomsförvaltningen för lokalfrågor samt arkitekt från Atrio respektive 
Gröna rummet. SWOT-analys är genomförd med personal, elever och 
vårdnadshavare på särskolan. 
 
Utredningen har undersökt förutsättningarna för placering av särskola utifrån 
lokalernas lämplighet, tillgänglighet, utemiljö och trafiksituation. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att det finns förutsättningar för 
placering av särskola på Brofästet. 
 
Förvaltningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att 
överlämna utredningen till kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och Pelle Sederkvist (M) föreslår att 

barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med 
förvaltningskontorets förslag med följande tillägg till utredningen: 
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är prioriterat att särskoleeleverna får 
umgås med jämnåriga grundskoleelever till vardags, i synnerhet åk F-3 
elever. Kommande utredning om lokalisering av ytterligare skolverksamhet 
till Brofästet behöver sträva efter en lösning som ger Brofästet grundskola i 
hela F-9 spannet, och redogöra för vilka anpassningar detta kan kräva.” 
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2. Lasse Johansson (S), med instämmande av Leila ben Larbi (V), föreslår att 

barn- och ungdomsnämnden ska besluta i enlighet med 
förvaltningskontorets förslag med följande tillägg till utredningen: 
”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskoleeleverna 
får umgås med jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kommande 
utredning om lokalisering av ytterligare skolverksamhet till Brofästet 
behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola.” 

 
Sedan överläggningen avslutats meddelar Björn Brändewall m.fl. att de jämkar 
sig med Lasse Johanssons m.fl. förslag beträffande tillägg till utredningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar härefter i enlighet med 
förvaltningskontorets förslag och Lasse Johanssons m.fl. tilläggsförslag till 
utredningen. 

Beslut 
Barn och ungdomsnämnden beslutar 

1. att till utredningen, under rubriken ”Integration med grundskola”, 
tillfoga: ”Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att sär-
skoleeleverna får umgås med jämnåriga grundskoleelever till vardags. 
Kommande utredning om lokalisering av ytterligare skolverksamhet till 
Brofästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 
skola”, 

2. att överlämna utredningen till kommunfullmäktige. 
 

Protokollsanteckningar 
- Jennie Håkansson-Uller (L) och Eric Dicksson (KD) uttalar som en 

protokollsanteckning att de ställer sig bakom Björn Brändewalls m.fl. 
tilläggsförslag. 

 
- Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Eric Dicksson (KD), Jennie 

Håkansson-Uller (L) och Pelle Sederkvist (M) lämnar följande protokolls-
anteckning: 
”Kommunfullmäktiges orealistiska tidplan märks på flera sätt i detta 
ärende. Beslutet att färdigställa utredning innan januari månads utgång togs 
av kommunfullmäktige den 25 januari, och vann inte laga kraft förrän den 
5 februari. Utredningen är daterad 26 januari, men hänvisar i dåtidsform till 
SWOT-analyser som blev färdiga först 8 dagar senare, den 3 februari. En 
del kallar kanske detta effektivt, men vi ser det som ett symtom på en 
kommun där allt har bestämts i förväg och den demokratiska beredningen 
inte betyder något.” 
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Sekreterare 
 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 
 
Lasse Johansson Marika Danielsson 
Ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret    

Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka här för att ange 

text.│Wolfgang.Friedh@kalmar.se  
   

 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Wolfgang Friedh 2016-02-17 BUN 2016/0060 
0480-45 30 23 

 
 
 
  

 
 
 

Uppdraget att tillsammans med servicenämn-
den och KIFAB utreda förutsättning för place-
ring av särskola i kv. telemarken, Brofästet 
Sammanfattande slutsats 
Utredningen konstaterar att det finns förutsättningar för placering av särskola 
på Brofästet. 

Bakgrund 
Barn och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att till-
sammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningarna för place-
ring av särskola i kv. Telemarken, Brofästet.  
 
Detta arbete har skett i en arbetsgrupp bestående av särskolans skolledning, 
ansvarig tjänsteman på barn- och ungdomsförvaltningen för lokalfrågor samt 
arkitekt från Atrio respektive Gröna rummet. Man kan konstatera att förutsätt-
ningar för placering av särskola med skolformerna träningsskola och grund-
särskola på Brofästet är goda. De olika skolformerna ställer dock olika krav av 
anpassning av lokalerna för att kunna leva upp till begreppet ändamålsenliga. 
De lokaler som KIFAB erbjuder har olika förutsättningar för att tillmötesgå de 
krav som ställs på ändamålsenliga lokaler för särskolan. 
 
En SWOT-analys är genomförd med personal, elever och vårdnadshavare på 
särskolan (bilaga). 
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Utredningen visar att det är möjlig att skapa anpassade lokaler för särskolan 
inom fastigheten.  Dock inte fullt ut i de delar som blir lediga under våren 
2016. (grönmarkerade) 

 
Vissa delar av fastigheten passar bättre för träningsskolan som kräver ett mer 
avskilt läge från övrig verksamhet. De lokaler som erbjuds i C-huset av fastig-
heten kan via ombyggnationer inrymma träningsskolan i ändamålsenliga loka-
ler. Totalytan som erbjuds i C-huset är dock inte tillräcklig för att även där pla-
cera grundsärskola. 
 
Utgångspunkten i grundsärskolans placering är att den ska vara integrerad med 
grundskolan. I A-huset finns dessa möjligheter både för grundsärskolan och en 
kommande grundskola. Bedömningen är att mindre ombyggnationer behöver 
göras för grundsärskolan samt att det måste tillskapas specialsalar för bl.a. trä- 
och metallslöjd som i framtiden ingår i samutnyttjandet av lokaler mellan 
grund- och särskola. Lokaler i A-huset är inte lediga under våren 2016, utan 
först i ett skede då Linnéuniversitetet flyttat ut.  

Tillgänglighet 
Så som utredningen kan se det idag så är Brofästet tillgänglighetsanpassat och 
uppfyller kraven för tillgänglighet. Studier behöver göras så att tillgängligheten 
även stämmer överens med särskolans behov. 

Utemiljö 
För träningsskolan finns möjlighet till utemiljö i direkt anslutning till lokalerna i 
C-huset via innergården. Ytan behöver anpassas för elevgruppens behov. In-
hägnad utemiljö går även att skapa i norr på utsidan av fastigheten i anslutning 
till nuvarande gräsytor.  Möjligheter till utemiljö för grundsärskolan finns i an-
slutning till A-husets innergård. Den miljön behöver utvecklas till gemensam 
skolgård för grundsärskola och grundskola. 

Trafik 
Trafiksituationen på den nordöstra delen av fastighetstomten är idag intensiv. 
Den består av biltrafiken till parkeringsplatser som servar besökande till ten-
nishall, fotbollsplan, företagskontor samt boende. Vid etablering av särskola 
tillkommer daglig skolskjutstrafik samt hämta–lämna trafik av vårdnadshavare. 
 
I ett framtida steg med etablering av grundskola kommer väldigt mycket elever 
röra sig på dessa ytor i samband med att de är på väg till eller från skolan, gå-
ende, via cykel eller från något av huvudstråken för busstransport ut med Tall-
hagsvägen.  
 



BUN 2016/0060  3 (4) 
 
 
Strategi för hur man ska hantera trafik på fastighetstomt och var parkering ska 
ske, behöver tas fram i samråd med alla inblandade aktörer. 

Lokalernas förutsättningar som särskolelokaler 
Planering av särskola skall ses i ett helhetsperspektiv där också grundskolan 
finns på Brofästet. Den delade lokalplaceringen, dels i C-huset för träningssko-
lan och i A-huset för grundsärskolan stämmer väl överens med tidigare vision 
om en inkluderande skola som inbjuder till möten mellan grundskolans och 
särskolans elever. (Röd markering placering av träningsskola i c-huset och grundsärskola A-huset). 

 
Träningsskola, placering C-huset 

• I C-huset finns lokaler som mest överensstämmer med skolformens 
behov av lokaler och lokalyta enligt framtaget lokalprogram 

• C-huset är den del av Brofästet som har störst förutsättningar att mot-
svara träningsskoleverksamhetens högt ställda krav på såväl arbetsmiljö 
som tillgänglighet 

• Placering i C-huset ger avskildhet för elevgrupper som behöver det 
• Bra förutsättningar finns för ”1 till 1 elever” 
• Förutsättningar för egen entré från norr finns  
• Befintlig gymnastiksal kompletteras med omklädningsrum  
• Ombyggnadsbehovet är stort för att nå målet med ändamålsenliga lokaler 

 
Grundsärskola, placering A-huset 

• I A-huset finns förutsättningar för placering av integrerad grundsär-
skola i nära samarbete med en kommande grundskola 

• Viss ombyggnad behöver göras för att nå målet med ändamålsenliga 
lokaler t.ex. för slöjd och hemkunskap 

• Yta som idag är upptagen av annan hyresgäst behöver tas i anspråk 
 

Tillgänglighet 
• Ur tillgänglighetsaspekten har lokalerna på Brofästet mycket bra förut-

sättningar att fungera för särskolan och en kommande grundskola 
 

Mat och köksfunktion, i samband med placering av särskola 
• Ytan ska ligga i nära anslutning till träningsskolan 
• Befintligt ”Bistro matsal” kan fungera som matsal 
• Köksfunktion och vem som står för produktion av mat behöver lösas i 

ett första skede 
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Lokaler för skolledning och elevhälsa 

• Dessa funktioner ska samutnyttjas med grundskolan i framtiden. 
Fram tills detta blir möjligt, behöver de inrymmas i tillfälliga lokaler på 
Brofästet 

 
Utemiljö - skolgård 

• För träningsskolan finns möjligheter till utemiljö i befintlig innergård i 
anslutning till C -huset. Ytan behöver anpassas med utmaningar för 
elevgruppen 

• För grundsärskolan behövs en utemiljö som är stimulerande och utma-
nade och samtidigt är gemensam med en kommande grundskola. För-
utsättningar för detta finns i A-husets innergård 

 
Trafiksituation samt parkering på fastighetstomt 

• Trafiksituationen runt fastigheten behöver ses över utifrån särskolans 
etablering samt framtida grundskola och förskola 

• Verksamheternas parkeringsbehov och alternativa parkeringsmöjlighet 
behöver utredas  
 

Skolskjutstrafik, angöringsplatser och säkerhet 
• Det finns goda förutsättningar för skolskjutstrafik vid Brofästet 
• Särskolan behöver ha angöringsplatser som är anpassade och ligger så 

nära elevernas entré som möjligt. Detta är extra viktigt för träningssko-
lan 

• Transportvägar på fastighetstomten behöver anpassas så att skolskjuts-
trafik kan ledas till entréer för träningsskola 

• Hämta-lämna angöring för vårdnadshavare i nära anslutning till trä-
ningsskolans entré behöver tas fram 

• Säkerhet kring angöringsplatser med staket och möjlighet till att vänta 
bekvämt på skolskjuts i alla väder ska finnas 
 

Integration med grundskola 
• Förutsättningar för integration med en kommande grundskola är goda 
• Ur inkluderings- och barnperspektiv är det prioriterat att särskole-

eleverna får umgås med jämnåriga grundskoleelever till vardags. Kom-
mande utredning om lokalisering av ytterligare skolverksamhet till Bro-
fästet behöver belysa förutsättningar och möjligheter för en F-9 skola 
 

Ombyggnationer – kostnader 
• Lokalanpassning till ändamålsenliga lokaler kommer att medföra kost-

nader 
• Anpassning för träningsskola är omfattande, anpassning till grund-

särskola något mindre 
• Anpassning av utemiljöer medför kostnader 
• Anpassning av trafiksäkerhet och skolskjutsangöring medför kostnader 

 
 
 
Mats Linde Wolfgang Friedh 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 
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Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOT-
analys genomförd av särskolans klassråd och elevråd 
januari 2016 
Elevernas SWOT-analys har sin utgångpunkt i diskussioner som förts i Ox-
hagsskolans och Tullbroskolans klassråd och elevråd. Eleverna har fått titta på 
ritningar avseende ny särskola på Brofästet samt översiktskartor från hitta.se 
som visar Brofästet och den omgivande miljön.  
Elevernas inställning till ny särskola på Brofästet är genomgående positiv hos 
särskolans yngre elever. Hos de äldre eleverna finns mer blandade åsikter som 
främst avser ny särskola i allmänhet snarare än miljön på Brofästet..Bland de 
negativa synpunkter som framkommer finns åsikter från del äldre elever som 
förstår att de inte kommer att beröras av ny särskola på Brofästet. 

 
Styrkor 
Läge 
Havet 
Svinö 
 
Utemiljö 
Skolgård 
Säkrare – inga bilar 
Minigolfbana 
 
Innemiljö 
Bra att man kan gå inomhus mellan ”Oxhags-delen” och ”Tullen-delen”. 
Bra att man kan gå inomhus när man hämtar mat. 
Bra att yngre och äldre elever på särskolan har lokaler mer samlat så man kan 
gå till varandra. 
 
Organisation 
Vi slipper åka till olika skolor 
Bra med allt på ett ställe. 
 
Inkludering 
- 
Övrigt 
Bra att det är stort både ute och inne. 
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Svagheter 
Läge 
- 
 
Utemiljö 
Vindskydd med tak vid av-och påstigningsplats saknas 
De lekredskap som föreslagits har för låg rutchkana och för liten kompisgunga. 
 
Innemiljö 
- 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
- 
 
Övrigt 
- 
 
 
Möjligheter 
Läge 
Hur kommer man till Brofästet med buss? 
Utemiljö 
Bra lekredskap som föreslagits. 
Svårt att förstå hur föreslagen klätterställning kan fungera. 
Kompisgunga 
Bandyplan 
Fotbollsplan 
Rutchkana 
Kingrutor 
Hagar 
Basket 
Parkour 
Grillplats 
Gym 
Fikaplats 
Klockor 
Kick-bike 
Sandlåda 
Fler vuxna ute på rasten. 
Bra att få en skolgård! 
 
Innemiljö 
Cafeteria 
Fritidsgård 
Klättervägg 
Bra lampor i klassrummen 
Vilorum 
Pratrum för kuratorn 
Medicinskåp i varje klassrum 
Parkering för hjälpmedel 
Fikaplats 
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Sinnesrum 
Klädskåp låsta eller öppna 
Egen arbetsplats och gemensam sittning i klassrummet 
Musik på Toa 
Minnesvägg – elever som slutat 
TV i matsal 
Klockor 
Disco-rum 
Bibliotek 
Lekrum 
Musiksal med mycket instrument 
Scen 
Biljard 
Pingis 
Säkerhetsvakt 
Studsmatta för rullstolar 
Vattenpost för vattenlek 
Upphöjd sandlåda för rullstolar 
Ligg-gunga 
Rullstolsgunga 
Solskydd och träd som skuggar 
Tryckplattor i mark med musikljud 
Gummimatta fram till någon av entéerna så mobil lift för utomhusbruk kan 
köras ut och in 
Vindskydd med tak vid av-och påstigningsplats 
Bra med större matsal så alla får plats. 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
Bra med gemensam fritidsgård med grundskolan. 
Man kan få nya kompisar. 
 
Övrigt 
Vill inte heta särskolan! Ingen skylt! 
 
 
Hot 
Läge 
- 
 
Utemiljö 
Ängöleden 
Varmt och soligt på innergården 
 
Innemiljö 
- 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
Läskigt med andra skolor. 
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Kanske blir man mobbad för att man går på särskolan? 
 
Övrigt 
Kan kännas sådär första dagen. 
Förfärligt 
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Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys 
genomförd av särskolans vårdnadshavare 20160201 
Vårdnadshavare på särskolan har inbjudits till ett öppet föräldraråd den 1 feb-
ruari 2016 på Brofästet. Eter genomgång av aktuella ritningar har SWOT-
analysen diskuterats och besvarats enskilt eller i grupp av det 20-tal föräldrar 
som deltog. Siffror inom parentes anger antal grupper som tagit upp denna 
aspekt. 

 
Styrkor 
Läge 
Praktiskt läge – lätt att ta sig med bil eller buss. 
Svensknabben, fin natur, Gröndal, minigolf. 
 
Utemiljö 
Trygg och säker utemiljö på gården i C-huset (3) 
Busshållplats – taxiplatser 
 
Innemiljö 
Genomtänkta pedagogiskt planerade lokaler med alla aktiviteter på en plats.(4) 
Större byggnad med större lokaler (3) 
Idrottshall (2) 
Större och rymligare lokaler för undervisning 
Nya fräscha lokaler 
Praktiskt med alla särskilda anpassningar. 
Fler rum för olika aktiviteter 
Bra planerade klassrum. 
Bra planerade WC/sköt. 
 
Organisation 
Bra med särskolan samlad på ett ställe.(3) 
Lärare har stora möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra när särskolan 
samlas. (2) 
Bra med de äldre barnen lite vid sidan av de yngre, lite ”högstadie-känsla”. 
 
Inkludering 
- 
 
Övrigt 
Litar på särskolans rektorer, de älskar barnen. 
Ser bra ut på papper. 
Att övrig grundskola flyttar senare. Bra att särskolan kommer först. 
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Svagheter 
Läge 
Utemiljö 
Innergården kan bli för varm. (3) 
Trafikmiljön alldeles utanför huset. Går det att leda bort lite trafik? 
Möjligen kan skolgårdens inramning ge en ”instängd” känsla för de äldre bar-
nen? Man ser inget av omgivningen. Kan det bli ”rastgårdskänsla”? Kommer 
grundskolebarnen att trivas i detta? 
Innergården som är tänkt som rastplats för tankarna till en anstalt. 
Innergård stökigt delad i vissa lägen. 
 
Innemiljö 
För liten gympasal (3) 
Salar för trä-och textilslöjd saknas (2) 
Oro för att barn kan komma bort i den stora byggnaden. 
Räcker ytorna? 
Buller från omgivande trafik 
 
Organisation 
Mötet mellan särskolans två avdelningar. 
 
Inkludering 
Integration med grundskolans åk 1-3 saknas. (2) 
Få ställen att möta grundskolans elever naturligt (2) 
Elever i grundskolans åk 1-3 är jättebra på att leka med våra särskolebarn i de 
flesta åldrar. 
Personalens möjlighet att möta grundskolans personal för att ge möjlighet att 
spontant gå in i grundskolans klasser. 
Det blir tomt på skolan under väntan på grundskolans elever. 
 
 
Övrigt 
Orolig att jag som förälder inte riktigt satt mig in eventuella svagheter. 
Otydlig tidsplan. 
Dålig information om att cvi skulle göra en SWOT-analys ikväll – hade varit 
bra att veta innan. 
Jag tror inte det finns några svagheter som jag har sett. 
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Möjligheter 
Läge 
Bra möjlighet till aktivitetera runt omkring byggnaden t ex minigolf, fotbolls-
planer och svensknabben 
Fin omgivning som kan användas bra i skolan. 
 
Utemiljö 
Trygg anpassad lustfylld utemiljö för raster för de yngre barnen.  
Fotbillsplan 
Innebandyplan 
 
Innemiljö 
Byggnaden är flexibel (2) 
Eleverna kan utvecklas bättre här tycker jag eftersom här finns salar för olika 
aktiviteter som t ex musik, idrott och bild. (2) 
Göra entrén in till hus för äldre barn till huvudentré t ex någon extra entré. 
Ta del av habiliteringens kunskaper vid utformningen gymnastiksalen vad gäller 
träningsredskap samt utformning av lokal. 
Använda habiliteringens kunskaper angående motorik och pedagogiska lös-
ningar. 
Stora ytor 
Flera sinnesrum 
Egen idrottshall 
Nya utmaningar 
Mycket fint presenterat med gymnastik. 
Flera toaletter 
Fritidsgård 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
- 
 
Övrigt 
Att skapa något nytt där pedagoger och övrig personal får chans att skapa nya 
möjligheter för barnen. Dock kan dessa möjligheter grusas om man låter sig 
manipuleras av politiken. 
Ett namn för hela skolan! 
Ta bort ordet ”särskola” 
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Hot 
Läge 
Långt till busshållplats. 
 
Utemiljö 
Trafik runt skolan. (7) 
Varmt i innergården på sommaren (2) 
Kan bli bullrig miljö. 
Utemiljön för de elever som ska vara kvar på Tullbron lite till måste bli bättre. 
Risker i ”byggmiljön” när grundskolans lokaler ska ställas om 
 
Innemiljö 
Kan det bli handikappanpassat 100%? 
Parkering för hjälpmedel inne för få. 
 
Organisation 
 
Inkludering 
Brist på inkludering. 
Barnen blir isolerade tills den vanliga grundskolan är på plats. 
 
Övrigt 
Hur utveckla verksamheten som finns på Tullbron fram till flytten? (2) 
”Elaka högstadiebarn” 
Ekonomi – kommer det att bli så här som presenteras – vilka garantier?. 
”Grundskoleplanerna” ställs in  och det slutar med endast särskola… Skulle 
vara tråkigt. Är planerna för ”vanlig# skola spikade? 
Är det sista flytten?  
Konsekvenser av en ”superskola” och allt som hör dit, som tex orolighet i och 
utanför lokalerna. 
 
 
 



 

 
 

 

Särskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
Adress Tullslätten 4, 392 33 Kalmar 

Tel 0480-45 00 00 vx │susanne.lind@kalmar.se 
 

 
Handläggare Datum  

Susanne Lind 2016-01-28  
0480-45 33 49 

 
 
 
Ny särskola på Brofästet - sammanställning av SWOT-
analys genomförd av särskolans personal 20160128 
Personalens SWOT-analys är genomförd vid en arbetsplatsträff den 28 januari 
2016 på Brofästet. Eter genomgång av aktuella ritningar har SWOT-analysen 
diskuterats och besvarats gruppvis under rundvandring i Brofästets lokaler. 
Siffror inom parentes anger antal grupper som tagit upp denna aspekt. 

 
Styrkor 
Läge 
Närheten till natur, föreningsliv och vatten (6) 
Centralt läge (2) 
 
Utemiljö 
Innergård (5) 
Lekplats (2) 
Egen skolgård med god uppsikt 
Av-och påstigningsplatser för skolskjutsar nära ingången – personal behöver 
inte stå ute och vänta på eleverna 
Tunnel under trafikerad väg 
 
Innemiljö 
Korridor bred och mötesplats (4) 
Rymligt och luftigt (4) 
Ljusinsläpp (4) 
Bättre matsal (2) 
Fin miljö (2) 
Anpassade klassrum 
Gemensamt arbetsrum 
Toalett i angränsning 
Idrottshall 
Egen fritidslokal 
 
Organisation 
Särskolan lokalmässigt samlad (2) 
 
Inkludering 
Möjlighet till samarbete med grundskolan (2) 
 
Övrigt 
Bra med aula till skolavslutningar 



  2 (4) 
 
 
Svagheter 
Läge 
För lite förrådsutrymmen (2) 
Uteplats för personal på rasten kan behöva annan placering 
Passar det med matsalsaltan ihop med skolgård? 
Hur tar sig busselever hit? 
 
Innemiljö 
Akustiken i korridorer (4) 
För liten gympasal.(3) 
HKK-salen för liten och skapanderummet kan minskas (2) 
Ordentliga utrymmen för en-till-en-elevers varierande behov.(2) 
Skåp till personalens kläder 
Personaltoaletter 
Vilrum för elever som inte mår bra 
Ej öppningsbara fönster 
Risk för kö i rullstolstvätten 
Smala dörrbredder 
Fritids behöver närhet till ingång 
Man ska kunna se ut men inte in vid hörsal och matsal 
Matsituation för en-till-en-elever 
Inte dubbla dörrar i grupprum 
Elementskydd i korridor 
Grupprum (för en-till-en-elever) ska inte ha utgång till klassrummet. Ingång till 
grupprummet direkt från korridor. 
Skoldelen före FOJO får hårt belastad korridor. Ingång utifrån? 
Kapprum? 
Egen in-och utgång mitt emot toaletterna. 
Diskbänkar i bildsalen. 
För långt till utgång från fritids – går åt en personal för att kolla. 
Hög belastning i korridorerna. 
Ljusinsläpp i en-till-en-rum om de byter plats med toaletter. 
Personalutrymmen till rummen vid en-till-en-elever. 
In-och utgångar 
Personalskåp till alla 
Passager till matsal. 
 
Organisation 
Öppning- stängning fritids Tu och Ox 
 
Inkludering 
- 
 
Övrigt 
- 
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Möjligheter 
Läge 
Nära till naturen 
Närhet till aktiviteter 
 
Utemiljö 
Uterum på gården för utevistelse och ljus även under vinterhalvåret 
Anpassad lekmiljö 
Taxin kan köra eleverna fram till dörren. 
 
Innemiljö 
Om det finns extra utrymningsväg/utgång vid fritids minskar ”flaskhals” i kor-
ridor. 
Dörr ut från fritids på grundsär så man lätt kan vara ute i gräset och leka. 
Ljust, stort och fint 
Större HKK i förhållande till skapanderum 
Anpassning till särskolan 
Gott om eluttag 
Bra internetuppkoppling 
Egna arbetsplatser för lärarna 
Göra korridoren intressant 
Gå-träning 
Kan komma in från två olika ingångar som kan hållas låsta. 
Små grupprum för en-till-en-arbete. 
Möjlighet för personal att förvara sina kläder. 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
Gemensamt personalrum med övriga skolor 
Möjlighet till samvaro med grundskolan 
Att träffa grundskolepersonal och elever 
Integrering 
 
Övrigt 
Potential för många aktiviteter 
Bra med aula (skolavslutningar) 
Finns oanade möjligheter om man ser dessa istället för hinder 
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Hot 
Läge 
- 
 
Utemiljö 
Vägar och staket behövs 
Mycket trafik runt skolan. 
Rymmare – stora ytor, trappor och flera plan. 
Varmt vid soliga dagar. 
Trafiksituationen vid hämtning och lämning. 
 
Innemiljö 
Att gå förbi de allmänna utrymmena när det är människor där. 
Integritet – fler dörrar från korridor till rummen behövs 
Otrygghet – stor yta – överfall 
Ekande ljud i korridoren 
Ventilation – att den verkligen fungerar utmärkt 
Elever som ”låter” mer kan störa andra som inte tål ljud om klasserna finns 
vägg i vägg. 
 
Organisation 
- 
 
Inkludering 
- 
 
Övrigt 
- 
 
 







 

 
 

 

 

 
Förvaltningskontoret │ Barn och ungdomsförvaltningen    

Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55 
Tel 0480-45 00 00 vx │wolfgang.friedh@kalmar.se  

 

 
Handläggare Datum  

Wolfgang Friedh 2016-02-18  
 

 
Bilaga till samtliga SWOT analyser 
Förslag till placering av Särskola 
på Brofästet 

 

Svar på frågeställningar (svagheter och hot) 
från gjord SWOT analys 
 
Genomförd med (vårdnadshavare-elever-personal) 

 

A: Vårdnadshavares synpunkter 

 
Svagheter 
 
Utemiljö 
1) Innergården kan bli för varm.  
Svar: Åtgärdas genom solavskärmning i vissa delar för skugga. 
 
2) Trafikmiljön alldeles utanför huset. Går det att leda bort lite trafik? 
Svar: Trafikutredning på fastighetstomt kommer att göras. För att skapa skolgårdsyta 
närmast fastighet behöver trafik samt parkering flyttas. Viss trafik till och från fastighet av 
nyttokaraktär måste få finnas kvar, t.ex. transporter, tillgänglighet till boende i studentbo-
enden etc. 
 
3) Möjligen kan skolgårdens inramning ge en ”instängd” känsla för de 
äldre barnen? Man ser inget av omgivningen. Kan det bli ”rastgårdskänsla”? 
Kommer grundskolebarnen att trivas i detta? 
Svar: Utemiljö planeras i samråd med särskolans verksamhet för den delen där tränings-
skolan ska vara så att den bli så bra som möjligt. Delen där grundsärskola och grundskola 
ska vara kommer att hanteras på samma sätt. Dessutom så erbjuder naturen runt Brofästet 
många kvalitéer. 
 
4) Innergården som är tänkt som rastplats för tankarna till en anstalt. 
Svar: Största vikt läggs på att göra den trivsam och pedagogiskt utmanande för elevgruppen. 
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Innemiljö 
5) För liten gympasal. 
Svar: Gymnastiksal kommer endast att användas av särskolan. Detta innebär möjligheter 
att själv styra över hur den ska användas och gruppstorlekar vid olika tillfällen. Som kom-
plement kommer Lindöskolans gymnastiksal att finnas. 
 
6) Salar för trä-och textilslöjd saknas. 
Svar: Specialsalar i mindre format s.k. ”träslöjd och textilslöjd light samt hemkunskap 
light” kommer att finnas inom tränings- och särskolans lokaler. I samband med grundsko-
lans etablering tas övriga specialsalar fram som kommer att samutnyttjas. 
 
7) Oro för att barn kan komma bort i den stora byggnaden. 
Svar: Delar av lokalerna kommer inte att vara tillgängliga för alla. Låsta ytor kommer att 
förekomma. 
 
8) Räcker ytorna? 
Svar: Ja, ytorna utgår från lokalprogram som är framtaget för särskolans placering på 
Falkenbergsskolan. 
 
9) Buller från omgivande trafik. 
Svar: Dagens trafik kommer inte att ha möjlighet att ”röra” sig på det sättet som är möjligt 
idag. Bilparkering kommer att styras utanför fastighetstomt. Hämta - lämna samt skol-
skjutstransport kommer att finnas kvar i anslutning till särskolan. 
 
Organisation 
10) Mötet mellan särskolans två avdelningar. 
Svar: Särskolans verksamhet ser inte några svårigheter i placeringen. 
 
Inkludering 
11) Integration med grundskolans åk 1-3 saknas.  
Svar: Verksamheten ser avsaknaden av åk 1-3 som en brist, men inte ett hinder som stop-
par ny särskola på Brofästet. Vid varje framtida omorganisation, översyn av lokaler eller 
områdesindelningar behöver denna fråga bevakas för att undersöka möjligheten att förlägga 
åk f-3 på Brofästet.   
 
12) Få ställen att möta grundskolans elever naturligt. 
Svar: Vid varje ritningsförslag som utformats har öppna planlösningar och naturliga mötes-
platser mellan grundskola och särskola varit en av de funktioner som prioriterats. Bra syn-
punkt som vi tar med oss till nästa möte med arkitekten. 
 
13) Elever i grundskolans åk 1-3 är jättebra på att leka med våra särskolebarn i 
de flesta åldrar. 
Svar: Verksamheten instämmer i detta. För övrigt se ovan. 
 
14) Personalens möjlighet att möta grundskolans personal för att ge möjlighet 
att spontant gå in i grundskolans klasser. 
Svar: Det gemensamma personalrummet för lärare i grundskola och särskola kommer att 
vara en viktig arena för mötet mellan personalgrupperna. Genom åren har vi även lärt oss 
att tydliga mål om samverkan och inkludering i båda skolornas verksamhetsuppdrag är ett 
viktigt komplement till goda organisatoriska och lokalmässiga förutsättningar. 
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15) Det blir tomt på skolan under väntan på grundskolans elever. 
Svar: För särskolans elever kan det vara en fördel att få flytta in först för att lära känna 
den nya miljön innan grundskolans elever kommer.   
 
Övrigt 
16) Orolig att jag som förälder inte riktigt satt mig in eventuella svagheter. 
Svar: Denna synpunkt kan tillgodoses genom fortlöpande information till vårdnadshavare. 
 
17) Otydlig tidsplan. 
Svar: Helt korrekt att tidsplanen framstår som otydlig eftersom den ännu inte är beslutad. 
 
18) Dålig information om att vi skulle göra en SWOT-analys ikväll – hade varit 
bra att veta innan. 
Svar: I inbjudan till det öppna föräldrarådet gjordes ett val att fokusera på mötets innehåll 
och möjligheten till information och delaktighet snarare än diskussionsmodellen. 
 
”Jag tror inte det finns några svagheter som jag har sett.” 
 
 
 
Hot 
 
Läge 
19) Långt till busshållplats. 
Svar: Skolskjutsangöring för träningsskola och särskola blir i anslutning till deras entréer. 
KLT´s busshållplatser finns inom kort gångavstånd, ca 400 m. Säker skolväg finns via 
gångväg med tunnel under Tallhagsvägen. 
 
Utemiljö 
20) Trafik runt skolan. 
Svar: Trafikutredning på fastighetstomt kommer att göras. För att skapa skolgårdsyta 
närmast fastighet behöver trafik samt parkering flyttas. Viss trafik till och från fastighet av 
nyttokaraktär måste få finnas kvar, t.ex. transporter, tillgänglighet till boende i studentbo-
enden etc. 
 
21) Varmt i innergården på sommaren. 
Svar: Åtgärdas genom solavskärmning i vissa delar för att skapa skugga. 
 
22) Kan bli bullrig miljö. 
Svar: Konskevenser kring ev. buller finns med i ombyggnadsdelen. Boverkets regler gäller. 
 
23) Utemiljön för de elever som ska vara kvar på Tullbron lite till måste bli 
bättre. 
Svar: Under våren 2016 görs åtgärder. 
 
24) Risker i ”byggmiljön” när grundskolans lokaler ska ställas om. 
Svar: ombyggnationer sker alltid utifrån arbetsmiljölagens krav. 
 
Innemiljö 
25) Kan det bli handikappanpassat 100 %? 
Svar: Tillgänglighet utifrån handikapperspektivet kommer att tillgodoses. 
Boverkets regler gäller. 
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26) Parkering för hjälpmedel inne för få. 
Svar: Det kommer att finnas så att det stämmer överens med framtaget lokalprogram för 
särskolan. 
 
Organisation 
 
Inkludering 
27) Brist på inkludering. 
Svar: Verksamhetens bedömning är att förutsättningarna för inkludering kommer att öka. 
 
28) Barnen blir isolerade tills den vanliga grundskolan är på plats. 
Svar: För särskolans elever kan det vara en fördel att få flytta in först för att lära känna 
den nya miljön innan grundskolans elever kommer. 
 
 
Övrigt 
29) Hur utveckla verksamheten som finns på Tullbron fram till flytten? 
Svar: Denna fråga tas upp på fritidshemmens föräldramöten under våren. 
 
30) ”Elaka högstadiebarn” 
Svar: Såväl grundskola som särskola behöver arbeta förebyggande i denna fråga. Funge-
rande likabehandlingsplaner, närvarande vuxna och fungerande tillbudsrapportering utgör 
viktiga delar i det åtgärdande arbetet. 
 
31) Ekonomi – kommer det att bli så här som presenteras – vilka garantier? 
Svar: Detta är beslut som ligger på en annan nivå i organisationen. 
 
32) ”Grundskoleplanerna” ställs in och det slutar med endast särskola… Skulle 
vara tråkigt. Är planerna för ”vanlig” skola spikade? 
Svar: ”Grundskoleplanerna” är en förutsättning för särskolans flytt till Brofästet, eftersom 
inkludering är ett av de mål som ska uppnås för särskolans nya lokaler. 
 
33) Är det sista flytten? 
Svar: Historien har lärt oss att det inte alltid blir som man tänkt sig – men vår strävan är 
att detta ska vara sista flytten för särskolan inom överskådlig tid. 
 
34) Konsekvenser av en ”superskola” och allt som hör dit, som t.ex. orolighet i 
och utanför lokaler? 
Svar: Grundskoledelen på Brofästet kommer att ha ett elevantal som liknar övriga grund-
skolor i Kalmar kommun. Både grundskola och särskola kommer att arbeta såväl förbyg-
gande som åtgärdande enligt de rutiner som finns redan idag avseende eventuella oroligheter i 
eller i anslutning till skolans lokaler. 
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B: Elever 

 
Svagheter 
 
Utemiljö 
35) Vindskydd med tak vid av- och påstigningsplats saknas. 
Svar: Vindskydd med tak kommer att finnas vid av och påstigningsplatserna för skolskjuts 
vid varje entré. 
 
36) De lekredskap som föreslagits har för låg rutschkana och för liten kompis-
gunga. 
Svar: Särskolans verksamhet kommer att vara delaktig i utformningen av utomhusmiljön 
och ta med sig elevers synpunkter. 
 
Hot 
 
Utemiljö 
37) Ängöleden. 
Svar: Trafikmiljön kommer att utredas och säkra skolvägar för elever kommer att belysas i 
utredning som görs av trafikenheten på Samhällsbyggnadskontoret. 
 
38) Varmt och soligt på innergården. 
Svar: Solavskärmning för skugga kommer att finnas. 
 
Inkludering 
39) Läskigt med andra skolor. 
Svar: Vi är glada för den öppenhet som råder i elevernas diskussionsklimat kring ny 
särskola på Brofästet. Vid senaste flytten från Vasa till Tullbroskolan lades stor omsorg på 
att förbereda och göra eleverna delaktiga och trygga inför övergången till ny skola. Vi bedö-
mer att verksamheten har goda förkunskaper när det gäller att förbereda och genomföra en 
flytt. För elever som behöver ett mer individuellt riktat stöd kommer detta att utformas. 
 
40) Kanske blir man mobbad för att man går på särskolan? 
Svar: Se ovan. 
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C: Personal 

 
Svagheter 
 
Läge 
41) För lite förrådsutrymmen (2). 
Uteplats för personal på rasten kan behöva annan placering. 
Passar det med matsalsaltan ihop med skolgård? 
Svar: Synpunkterna kommer att tas upp med landskapsarkitekt. 
 
42) Hur tar sig busselever hit? 
Svar: Skolskjutshållplats i anslutning till tränings- och grundsärskolans entréer. 
KLT´s hållplats finns ca 400 m från skolan ut med Tallhagsvägen med säker gångväg via 
tunnel. 
 
 
43) Innemiljö 
Akustiken i korridorer (4). 
För liten gympasal (3). 
HKK-salen för liten och skapanderummet kan minskas (2). 
Ordentliga utrymmen för en-till-en-elevers varierande behov (2). 
Skåp till personalens kläder. 
Personaltoaletter. 
Vilrum för elever som inte mår bra. 
Ej öppningsbara fönster. 
Risk för kö i rullstolstvätten. 
Smala dörrbredder. 
Fritids behöver närhet till ingång. 
Man ska kunna se ut men inte in vid hörsal och matsal. 
Matsituation för en-till-en-elever. 
Inte dubbla dörrar i grupprum. 
Elementskydd i korridor. 
Grupprum (för en-till-en-elever) ska inte ha utgång till klassrummet. Ingång till 
grupprummet direkt från korridor. 
Skoldelen före FOJO får hårt belastad korridor. Ingång utifrån? 
Kapprum? 
Egen in-och utgång mitt emot toaletterna. 
Diskbänkar i bildsalen. 
För långt till utgång från fritids – går åt en personal för att kolla. 
Hög belastning i korridorerna. 
Ljusinsläpp i en-till-en-rum om de byter plats med toaletter. 
Personalutrymmen till rummen vid en-till-en-elever. 
In-och utgångar. 
Personalskåp till alla. 
Passager till matsal. 
Svar: Samtliga synpunkter tas upp och diskuteras med arkitekt, skolledning och ansvarig 
tjänsteman på BoU. 
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Hot 
 
Utemiljö 
44) Vägar och staket behövs. 
Svar: Inhägnad utemiljö kommer att finnas. 
 
45) Mycket trafik runt skolan. 
Svar: Trafik kommer att ledas bort från fastighetstomt. 
 
46) Rymmare – stora ytor, trappor och flera plan. 
Svar: Delar av lokalerna kommer inte att vara tillgängliga för alla verksamheter. 
 
47) Varmt vid soliga dagar. 
Svar: Åtgärder med solskydd m.m. för att minimera värme och uv strålning. 
 
48) Trafiksituationen vid hämtning och lämning. 
Svar: Speciell hämta - lämna zon samt skolskjutshållplats kommer att tas fram. 
 
49) Innemiljö 
Att gå förbi de allmänna utrymmena när det är människor där. 
Integritet – fler dörrar från korridor till rummen behövs. 
Otrygghet – stor yta – överfall. 
Ekande ljud i korridoren. 
Ventilation – att den verkligen fungerar utmärkt. 
Elever som ”låter” mer kan störa andra som inte tål ljud om klasserna finns 
vägg i vägg. 
Svar: Samtliga synpunkter tas upp och diskuteras med arkitekt, skolledning och ansvarig 
tjänsteman på BoU. 
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