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Kommunfullmäktige 

 

Etablering av särskola, förskola och grundskola 
i kv. Telemarken 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och 
övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och 
högstadium i kv. Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan 
samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. 
Telemarken. 
 
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering 
och angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och 
budget fram till och med år 2020. 
 
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt 
hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler i kv. Telemarken. 

Bakgrund 
Den 25 januari 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att före 
planering och genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning ska 
KIFAB:s lediga lokaler med anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de 
är tillämpliga för ändamålet.  
 
Kommunfullmäktige gav barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att till-
sammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för 
placering av särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skulle vara klar i januari 
2016. Vidare gav kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden i uppdrag 
att tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av ytterligare 
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skulle vara klar 
i maj 2016. 
 
Särskola 
Efter att utredningen av förutsättningarna för placering av särskola i kv. 
Telemarken genomförts presenterades den på barn- och ungdomsnämndens 
sammansträde den 17 februari 2016. Utredningen konstaterade i en samman-
fattande slutsats att det finns förutsättningar för placering av särskola på 
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Brofästet, dock inte fullt ut i de delar som blir lediga under våren 2016 utan 
först i det skede då Linnéuniversitetet flyttat ut. Barn- och ungdomsnämnden 
beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige och på 
kommunfullmäktiges möte den 21 mars redovisades utredningen. 
 
Ytterligare skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken 
I början av april färdigställdes utredningen om förutsättningarna för ytterligare 
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen behandlades 
på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 april och nämnden 
beslutade att överlämna utredningen till kommunfullmäktige. Vidare beslutade 
barn- och ungdomsnämnden att tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium 
och högstadium inryms på kv. Telemarken (Brofästet) och uttalade att det är 
viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet 
träningssärskolan. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades i utredningen att det, utöver särskola, finns 
bra förutsättningar för skola och förskola på Brofästet. Mot bakgrund av stora 
barn- och elevökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skol-
lokaler, ger Brofästet goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet 
ställs mot att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora 
investeringar och i flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på 
Brofästet löser lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och 
Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet till fler förskoleplatser. 
 
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i 
centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det 
innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det 
sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och 
har sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns 
goda möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till Brofästet. En ny 
skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är dock 
prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare. 
 
Trafiköversyn 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en trafiköversyn inför en eventuell skola 
på Brofästet. De åtgärder som identifierats i denna, tillsammans med 
planeringen för att lösa angöring och parkering för bostäder och idrotts-
verksamhet, har kostnadsberäknats till 25,2 mnkr.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett bedömt nybyggnadspris för de ytor som förslaget innebär är beräknat till 
410-460 mnkr. Bedömd ombyggnadskostnad på Brofästet är 160 mnkr, vilket 
ger ett lägre investeringsbehov på 250-300 mnkr för kommunkoncernen.  
 
 
Annette Andersson  
kommundirektör  
 
Bilagor 

- BUN 2016/0060 Förutsättningar för placering av särskola i kv. 
Telemarken, Brofästet (2016-01-26) 

- BUN 2016/0060 Grundskola och förskola på Brofästet (2016-04-07) 
- Åtgärdslista – Brofästet, säkra skolvägar, parkering, ny lokalgata 
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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.  
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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 
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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. 
 
  



  5 (7) 
 
 
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. 
 
 
 
 
    



 

 
 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen Förvaltningskontoret  
Adress Box 951, 391 29 KALMAR │ Besök Skeppsbrogatan 55

Tel 0480-45 00 00 vx │ Torbjorn.Hansson@kalmar.se 
   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Torbjörn Hansson 2016-04-07 BUN 2016/0060 
0480-45 30 07 

 
 
Barn- och ungdomsnämnden 

 
 

Grundskola och förskola på Brofästet 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna utredningen om förutsätt-
ningar för ytterligare skolverksamhet på Brofästet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Utredningen konstaterar att det, utöver särskola, finns bra förutsättningar för 
skola och förskola på Brofästet. Mot bakgrund av stora barn- och elevökningar 
i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skollokaler, ger Brofästet goda 
möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet ställs mot att bygga nya 
skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora investeringar och i flera fall inte 
ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på Brofästet löser lokalbehoven för 
särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet 
till fler förskoleplatser. 
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i cen-
tralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det inne-
bär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det sam-
manhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och har 
sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns goda 
möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till Brofästet. 
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är 
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare. 

Uppdraget 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB 
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken) i sam-
band med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två 
delar: 

- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på Brofästet 
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet 

på Brofästet. 
 
Förutsättningar för att placera särskola på Brofästet har tidigare redovisats. 
I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslu-
tade Barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare 
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skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på 
Brofästet. 

Bakgrund 
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt de kommande åren. Detta gäller i 
synnerhet centrala Kalmar, både på grund av större barnkullar och som en 
effekt av förtätat bostadsbyggande. Befintliga skolor är redan i dag i stort sett 
fullt utnyttjade och nya skollokaler kommer att behövas inom några få år. 
Särskolan i Kalmar har sedan länge varit i behov av nya och ändamålsenliga 
lokaler. En viktig princip för placering av särskolan har också varit att denna 
bör ligga tillsammans med en grundskola. 
Nya skollokaler behövs alltså i centrala Kalmar. Det innebär i sin tur stora 
kommunala investeringar eller att söka lösningar i de lokaler kommunen redan 
äger. Ett problem i sammanhanget är också att de skolor som behöver utökad 
kapacitet, främst Vasaskolan och  Lindöskolan, saknar fysisk möjlighet att 
byggas ut. 

 
 
Ovanstående bild visar den procentuella elevutvecklingen i centralortens skol-
områden. Fram till i dag har elevunderlaget i Vasaskolans, Lindöskolans och 
Kalmarsundsskolans områden ökat kraftigt. Samtliga skolor kommer även fort-
satt att få ytterligare elevökningar. Fördelningen mellan enskilda områden är 
beroende av när och i vilken omfattning enskilda bostadsprojekt blir inflytt-
ningsklara.  
Beslutet om Linnéuniversitetets nybyggnation och flytt till hamnen gör att flera 
stora lokaler blir tillgängliga. Många av dessa ägs av kommunen via KIFAB. 
Det är då naturligt att undersöka om någon av dessa är lämplig för att möta 
behovet av skollokaler. Efter inledande studier är den sammantagna bedöm-
ningen att Brofästet har de lokaler som bäst motsvarar skolans behov. 

Skola på Brofästet 
Brofästets centrala läge och stora lokalytor kan inrymma flera verksamheter 
såsom förskola, grundskola samt särskola. I flera delar kan lokalerna enkelt 
anpassas till skolans behov utan omfattande investeringar. I hotelldelen av lo-
kalerna finns dessutom en matsal och ett kök. 
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Särskola 
Brofästet har kapacitet att inrymma särskola med möjligheter att anpassa loka-
lerna efter verksamhetens behov. En viktig förutsättning för särskolans place-
ring är att det finns en grundskola på samma ställe. Med en sådan lösning upp-
fylls grundtanken med en integrerad särskola. Möjligheter, anpassningsbehov 
etc. har nu utretts och man kan konstatera att förutsättningarna är goda.  
 
Mellanstadium 
När det gäller grundskolan planeras Brofästet inrymma Lindöskolans mellan-
stadium. Genom en flytt av årskurserna 4-6 till Brofästet löses Lindöskolans 
framtida lokalbrist. Lindöskolan tillsammans med Brofästet ger därmed lång-
siktig möjlighet att tillgodose behovet av skola för centrala Kalmar när antalet 
bostäder ökar. 
 
Högstadium 
Vidare flyttas årskurserna 7-9 från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan till Bro-
fästet och bildar nytt högstadium. Detta får då en storlek som möjliggör bra 
tjänstefördelning och behöriga lärare i alla ämnen. Det har också fördelar ur 
integrationssynpunkt med elever från många typer av bostadsområden och 
bakgrund.  
För Vasaskolans del innebär en flytt av årskurserna 7-9 att ytor på skolan fri-
görs för årskurserna F-6 vilket säkerställer behovet av skollokaler, även på 
längre sikt. Vasaskolans lokalsituation är också den som är mest akut där sko-
lan inom något/några år inte kommer att få plats med eleverna i området. 
Några årskurser kommer att behöva flytta oavsett lösning. 
Kalmarsundskolan skulle om några år ha i närheten av 1000 elever med nuva-
rande organisation. En flytt av årskurserna 7-9 innebär att skolan minskas nå-
got och ges möjlighet att klara ökande elevantal. Delar av de planerade lokal-
förändringar på skolan inte är nödvändiga längre, men anpassning av nuva-
rande högstadielokaler till elever i årskurser F-6 måste göras. 
Funkaboskolan påverkas också, men i mindre omfattning, eftersom skolan i 
dag tar emot elever från Lindöskolan i högstadiet. I framtiden skulle då dessa 
elever gå i högstadiet på Brofästet. Det innebär att även Funkaboskolan får 
kapacitet för framtida elevökningar. 
 
Gemensamma funktioner och lokaler 
Särskola och grundskola på Brofästet kan med fördel ha vissa gemensamma 
lokaler för t.ex. skolhälsovård, slöjd, hemkunskap, skolledning och personalut-
rymmen. Planeringen bör alltså i ett tidigt skede ha detta helhetsperspektiv.  

F-9 skola? 
I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen om förutsätt-
ningar för särskola till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg. 
”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” 
Denna delutredning har tidigare presenterats för Barn- och ungdomsnämnden. 
Sammanfattning: 
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans 
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande 
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar. 
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För särskolans del finns fler argument, framför allt ännu större möjligheter till 
inkludering, om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande ut-
gångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken. 
Redan i ett läge med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjlig-
heter. 
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en 
avvägning mellan olika intressen.  
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särsko-
lan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då 
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu 
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns. 
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det 
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola 
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel, 
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan. 

Antal elever på Brofästet 
Prognosen nedan ger en uppfattning om hur stora skolorna kommer att vara 
2019. Bygger på kommunens delområdesprognos som i dagsläget sträcker sig 
till 2019. Ny delområdesprognos kommer i juni. Eftersom en ny skola ”avlas-
tar” övriga skolor kommer det att skapa utrymme för framtida elevökningar i 
centrala Kalmar. 
 
   Elevantal    

Skola 2015 2019* Kommentar 
Funkaboskolan 669 610 Tappar elevunderlaget från Lindö till högstadiet 
Lindöskolan 257 160 Mellanstadiet flyttas till Brofästet (men tillhör Lindöskolan) 
Kalmarsundsskolan 809 640 Högstadiet flyttas till Brofästet 
Vasaskolan 573 450 Högstadiet flyttas till Brofästet 
Särskola 55 62  (Ingår i nedanstående) 
Brofästet 0 700 Ny särskola och skola 

*inkl. elevökning t.o.m. 2019 

Dimensionering 
Skolan beräknas i ett första läge att ha ca 700 elever. Utöver träningssärskola 
och grundsärskola ingår två paralleller för mellanstadiet (ca 140 elever) och 7 
paralleller högstadiet (ca 500 elever) En skola på Brofästet bör dock dimens-
ioneras för att kunna rymma framtida elevökningar. Det innebär att lokalpro-
gram (behov av klassrum etc.) har viss överdimensionering jämfört mot den 
elevutveckling vi kan göra prognos för på kort sikt.  

Lokalförslaget 
Med utgångspunkt i det lokalprogram (antal elever, klassrum, specialsalar, mat-
sal etc.) som tagits fram har Atrio arkitekter gjort ett förslag på hur Brofästet 
kan disponeras och anpassas till särskola, skola och förskola.  
Förslaget innebär att stora delar av de två huvudbyggnaderna används för skol-
verksamhet. Sammantaget utnyttjas lokalerna (ca 14 000 m2) enligt följande: 
 
Högstadium 6 605 m2 
Mellanstadium 1 295 m2 
Gemensamt 1 395 m2 
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Kök    350 m2 
Särskola 2 520 m2 
Förskola 1 720 m2 
Hörsal (ingår inte i skolverksamheten)   395 m2 
 
Plan 1 
Suterrängplan. Innehåller No-salar, bildsalar och slöjdsalar. Här finns också 
flera nya entréer till byggnaden. Dessa finns i anslutning till befintliga trapphus. 

 
Plan 2 
Markplan. Här finns särskolan, kök och matsal, hemkunskap, allmänna utrym-
men, teorisalar för mellan- och högstadium, musik, fritids och skoladministrat-
ion. Hörsalen (rödmarkerad) behålls och ingår inte i skolytorna. 
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Köket kommer att minskas och byggas om. Anledningen är att utrustningen 
och lokaler i vissa delar är ca 40 år gamla och behöver ersättas. 
 
Plan 3 
Planet innehåller bibliotek, skolhälsovård och arbetsplatser/personalutrymmen. 
Här finns också de enda utrymmen i byggnaden som inte utnyttjas av skolan 
(kontor). Inte heller ”mediehuset” i öster mot Ängöleden utnyttjas för skola. 

 

Utemiljö och skolgårdar 
Anpassningar av utemiljön krävs. Nedanstående bild ger förslag för hur skol-
gårdar kan disponeras. I dagsläget som tänkbara områden, och i ett scenario 
där fler entréer till huvudbyggnaden anordnas. Detta utesluter stora delar av de 
parkeringar och biltrafik som finns på området i dag. 

 
Parkering för hämta/lämna-funktion, för besökande och personal anordnas på 
området men parkeringar och trafik för idrottsområdet kommer inte längre att 
kunna ske på fastigheten. 
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Åtgärder utanför fastighetsmark (SBK) 
Utredningen pekar på några områden utanför fastighetsmark som kommer att 
kräva åtgärd. Detta behöver vara genomfört i samma tid som planerad skol-
start, d.v.s. höstterminen 2020. I vissa fall redan till 2019 då parkeringar stängs 
av i samband med byggnation. 

 Parkeringen väster om Ängöleden, d.v.s. vid Ekudden, behöver utvid-
gas för att tillgodose behovet från idrottsområdet. 

 Tillgänglighet för transporter och spelarbussar till idrottsområdet. 
(Från Rådmansgatan?) 

 Tillgänglighet till befintlig parkering för boende/idrott som är kvar på 
fastighetens nordvästra hörn. 
(Från Rådmansgatan?) 

 Angöringen mot Gröndalsvägen från skolområdet. Sannolikt kommer 
trafikmängden öka, i synnerhet på morgonen när trafiken på Gröndals-
vägen är tät. Det handlar om skolskjuts till särskolan och föräldrar som 
lämnar sina barn till skola och förskola. 

 Friyta för förskolans ändamål utanför fastighetsmark i söder mot kolo-
niområdet. 

Förskola 
Antalet förskolebarn ökar i Kalmar och i synnerhet i de centrala delarna av 
staden. Orsaken är även här ökande barnkullar och ett förtätat bostadsbyg-
gande. Brofästet ger möjligheter till förskola med ett bra läge i staden, men här 
krävs att friytor för lek kan säkerställas. En förskola med totalt 8 avdelningar i 
två plan är möjlig i den friliggande byggnaden i söder (där FOJO och en del 
bostäder finns i dag) 

 
Förskolan får där bra angöringsmöjligheter och möjlighet till de friytor för 
lek/utevistelse som krävs. (Planändring?) 
Maten till förskolan får i detta fall transporteras från skolans kök. 

Idrott  
En viktig förutsättning (nödvändig) för en skola på Brofästet är en hall för 
skolidrott. Kalmar tennisklubb planerar att utöka sin hallkapacitet och inle-
dande kontakter har tagits om möjligheterna till idrottsundervisning i klubbens 
lokaler. Utöver detta är utgångspunkten också att Gröndals B-plan kan utnytt-
jas för idrottsändamål dagtid. Om en simhall placeras här ökar det möjlighet-
erna för både särskolans och skolans idrottsundervisning. Detta gäller i synner-
het träningsskolan där elever som behöver det kan få tillgång till bassängträ-
ning. En simhall skulle också kunna bidra till skolans attraktivitet.  
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Avstånd och skolskjutsar och trafik 
Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar att upp-
stå. Det innebär att skolvägar måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras.  
I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg 
och har sin skola i närområdet. 
En etablering på Brofästet innebär att många högstadieelever får längre till 
skolan. De flesta elever kommer att ha en resväg som är kortare än 5 km men 
det finns delar inom det tänkta upptagningsområdet som har längre resväg och 
därmed rätt till skolskjuts. Utöver eleverna från Rockneby kommer vissa hög-
stadieelever som bor i Ljusstaden och Björkenäsområdet (mer än 5 km) att få 
skolskjuts. Avser då busskort till linjelagd trafik. 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en Trafiköversyn inför en eventuell 
skola på Brofästet (Bilaga). Som helhet bedöms skolvägarna vara bra. Det 
finns många färdvägar som består av gång och cykelvägar samt bostadsgator 
som är hastighetsbegränsade till 30 km i timmen. Trafiköversynen ger också 
förslag på åtgärder, vissa redan planerade, som ytterligare kan förbättra säker-
heten.  

Stor skola? 
Brofästet blir, sett i Kalmarperspektiv, en relativt stor skola. Dock inte större 
än t.ex. Kalmarsundsskolan är i dag. I huvudsak finns det tre områden som 
behöver belysas utifrån att skapa en skolenhet av den här storleken: 

 Lärares behörigheter/legitimationer och ämnesutveckling 
 Elevernas trygghet och trivsel 
 Stordrift ur ekonomiskt perspektiv 

När det gäller lärares behörigheter och krav på legitimation för de ämnen och 
årskurser läraren undervisar i innebär en större skola, med flera paralleller, 
större möjligheter att skapa tjänster som stämmer mot lärarnas behörighet. 
Detta i sig är ur konkurrenssynpunkt attraktivt när vi behöver anställa lärare. Ju 
större tjänsteunderlag, desto fler möjligheter att lösa tjänstefördelning på ett 
optimalt sätt. Dessutom kommer det att finnas flera lärare som undervisar i 
samma ämnen, vilket möjliggör pedagogiska vinster så som ämnesutveckling, 
utbyte av erfarenheter med kollegor i samma situation.  
Elevernas trygghet och trivsel är en viktig faktor. Det går dock inte att dra 
några slutsatser att en mindre skola är att föredra framför en större. Kalmar 
kommun har under en lång tid, årligen genomfört trivsel- och trygghetsenkäter 
bland kommunens skolor. Det finns inte något som indikerar att trivseln eller 
tryggheten skiljer sig mellan större och mindre skolenheter. Istället kan slutsat-
sen, av enkäterna, dras; på Kalmar kommuns samtliga skolor är trivsel och 
trygghet bland eleverna hög, betydligt högre än rikssnittet.  
Utformningen av lokalerna med flera entréer och kapprum ger också möjlig-
heter till mindre arbetsenheter inom skolan.  
Slutligen finns synergieffekter att göra om skolenheten är stor; ju större ”eko-
nomiska muskler” en skolenhet har desto större möjlighet finns att hitta sam-
ordningsvinster och på så sätt frigöra resurser som kan riktas till enskilda elever 
med större stödbehov såväl som till enskilda elever med behov av större utma-
ningar. På en skola med större ekonomiska ramar finns bättre möjligheter att 
bygga moderna specialsalar i exempelvis slöjd, hem och konsumentkunskap, 
fysik, kemi och biologi vilket ger ännu bättre förutsättningar att bedriva en 
undervisning av hög kvalitet.  
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Investeringar och kostnader 
Behovet av nya skollokaler i centralorten kommer att finnas oavsett lösning, 
antingen genom att bygga nya skollokaler eller att utnyttja befintliga lokaler. 
I båda fallen uppstår också kostnader i infrastruktur t.ex. säkra skolvägar.  
Utgångspunkten är då att det är bättre resurshushållning om redan befintliga 
lokaler kan användas. När det gäller relationen mellan kostnader för att bygga 
nytt eller kostnader för att bygga om får man dock utrycka sig med viss försik-
tighet. Detta mot bakgrunden att kostnader för att bygga nya lokaler för för-
skola och skola i motsvarande omfattning inte tagits fram.  
Den preliminära hyreskostnaden för samtliga lokaler och verksamheter, inklu-
sive skolgårdar har beräknats till ca 1600 kr/m2. 
Kostnaden kan relateras till hyreskostnader för nyproduktion som i snitt för 
förskola, särskola, skola och kök ligger på ca 2 800 kr/m2. 
 
Om övrig skolverksamhet flyttas till Brofästet frigör detta lokaler som under en 
period kan användas som förskola. Exempel på detta är: 
- Lokaler frigörs på Kalmarsundsskolan som kan användas av förskolan. 
- Lokaler frigörs på Lindö som kan användas av förskolan. 
- Under en period på några år kan det finnas tillgång till lokaler för förskolan 

på Vasaskolan. 
Det innebär att planerade investeringar i förskolor kan senareläggas eller att 
behovet av utbyggnad minskas i det korta perspektivet. På längre sikt måste 
lokalerna utnyttjas för skolans räkning och förskolan byggas ut. 
Med etablering av ny skola på Brofästet enligt ovan ser Barn- och ungdoms-
förvaltningen ett minskat behov av investeringar, eller vidare planering för in-
vesteringar. Befolkningsutveckling och bostadsbyggande kan dock ge nya för-
utsättningar för planeringen. 

Tidsaspekter 
Linnéuniversitetet avser att flytta ut de sista delarna av verksamheten på Bro-
fästet under 2019. (ledigt från kvartal 3, 2019) Samtidigt löper kontraktet med 
nuvarande hotell och konferensverksamhet ut. Därefter kan en ombyggnad 
och anpassning till särskola, grundskola, förskola och kök ske. Även föränd-
ringar av utemiljön genomförs då. Eftersom dessa byggprojekt har relativt stor 
omfattning och innebär mycket störningar är det en fördel om allt görs samti-
digt och när de nuvarande hyresgästerna flyttat ut. Det innebär att en ny skola 
inklusive särskola, på Brofästet kan tas i bruk från höstterminen 2020. Särsko-
lans träningsskola bör dock prioriteras och med utgångspunkten att flytta in 
tidigare.  
Utifrån skolornas lokalbehov hade det dock varit önskvärt att starta något år 
tidigare. Det innebär också att skollokaler som kan omvandlas till förskola 
(främst Kalmarsundsskolan) inte blir tillgängliga i den tid när behovet uppstår. 
Planeringen för förskoleplatser i centralorten får därmed göras i det perspekti-
vet. 
 
Tillfälliga lösningar 
Vasaskolans och Lindöskolans lokalbrist måste få en lösning under några år. 
Vasaskolan kan, med viss ansträngning, klara elevökningen fram till 2018 och 
Lindöskolan till 2019. När det gäller Vasaskolan ser vi möjligheter på Tullbro-
skolan men för Lindöskolan återstår problemet att lösa. 
 
Även Kalmarsundsskolan växer ur sina lokaler 2019 och det kommer att bli 
trångt.  
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Andra alternativ  
Med uppdraget att KIFAB’s lediga lokaler i första hand skall prövas för skolut-
byggnad har utredningen också översiktligt studerat andra alternativ. Det gäller 
då Storken och Norrgård.  I det sammanhanget faller Storken bort eftersom 
lokalerna har relativt få ytor som kan utnyttjas som klassrum och byggnaden 
skulle kräva stora ombyggnader.  
Norrgård har i det perspektivet bättre lokaler även om ombyggnader krävs 
även här. Möjligheterna till skolgård är begränsade. Norrgård skulle då kunna 
inrymma ett mindre högstadium med elever från Vasaskolans område och 
Kvarnholmen/Malmen. Detta löser dock inte behovet av nya lokaler för 
särskolan, eller avlastar Lindöskolan (mellanstadieelever) och Kalmarsundssko-
lan. 
Ytterligare ett alternativ som framlagts är att förändra upptagningsområden för 
skolorna i centrala Kalmar. Eftersom elevökningen är stor i hela centralorten 
löser detta dock inte problemet eftersom elevökningen då ”spiller över” på 
någon annan skola, som inte heller kommer att ha plats. Som exempel kan 
nämnas Falkenbergsskolan. Elevunderlaget i skolans upptagningsområde be-
räknas öka med ca 100 elever fram till 2019/2020. Främst beroende av bo-
stadsbyggande i området. Konvaljen, Kungsljuset, T-bryggan, Ljungs väg, 
Vallmon etc. Detta motsvarar ungefär antalet elever från Rinkabyholm på sko-
lan. 
Nya skollokaler måste alltså tas fram, och utifrån principen att de yngsta ele-
verna skall ha närmast till skolan. 
 

Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter 
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda sko-
lor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter (SWOT). 
Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och Kal-
marsundsskolan 
 
Sammanfattningsvis rör sig styrkor och möjligheter om: 

 Lokalerna som uppfattas som bra och ändamålsenliga. 
 Närhet till natur, skog och vatten, möjlighet till utomhuslektioner. 
 Blandning av elever från olika bakgrund. 
 ”Nystart” Elever börjar i en ny skola på högstadiet. 
 Den stora skolans möjligheter när det gäller lärarkompetens och speci-

alinsatser. 
Några berör också möjligheterna till idrott och för också fram potentialen i om 
en simhall placeras här. 
 
Hot och svagheter handlar om: 

 Avstånd till skolan för högstadielever. 
 Skolvägar och säkerhet. 
 Trafikmiljön kring Brofästet 
 Oro för en stor skola (trygghet, trivsel, inte bli sedd) 

 
Flera grupper pekar på vikten av att skolgård/utemiljö anpassas.  
 
Under förutsättning att beslut tas kommer personalens synpunkter kring skol-
organisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning att beaktas i genomfö-
randeprocessen. 
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Konsekvenser för barn och elever 
Enligt barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, barnets bästa komma 
i främsta rummet. Förslagets syfte är att ta fram ändamålsenliga lokaler för särsko-
lan och säkra tillgången på skola i centrala Kalmar. Det gäller framför allt de 
yngsta eleverna som även i framtiden kan få plats på Vasaskolan, Lindöskolan, 
Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan. Högstadieelever får längre till skolan än i 
dag och får också gå på en större skola. Skola på Brofästet ger också möjlighet till 
en bättre integration av elever med olika bakgrund, samt ger organisatoriskt un-
derlag för tillgången på behöriga lärare, som i sin tur kan ge pedagogiska fördelar. 

Jämställdhet 
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet mellan 
män och kvinnor, då det syftar till att ge eleverna möjligheter till undervisning i 
ändamålsenliga lokaler oavsett kön. 

Miljö 
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön. 

Behov av beslut 
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan 
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete 
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla 
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra 
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas). 
Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny skolorgani-
sation tas fram. Det innebär att vi ser ett behov av att beslut om inriktning tas 
relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas. 
 
 
 
 
 
 
Mats Linde Torbjörn Hansson 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 
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Tillägg till utredningsuppdrag 

Brofästet som F-9 skola? 
I utredningsuppdraget för en ny skola på Brofästet har utgångspunkten varit: 

 Särskola 
 Mellanstadium med elever från Lindöskolan 
 Högstadium med elever från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan 

 
Utredningen om förutsättningar för särskola är klar och presenterad för Barn- 
och ungdomsnämnden. I samband med nämnden beslutade att överlämna ut-
redningen till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg. 
”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” 

Särskolan 
En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är 
inkluderingstanken. Redan i ett läge där grundskolans mellan- och högstadium 
finns tillsammans med särskolan ges goda möjligheter. För särskolans elever 
kan det dock vara positivt om alla grundskolans årskurser, d.v.s. även lågsta-
diet, finns på Brofästet. Detta skulle underlätta inkludering mot alla åldrar. Om 
även F-3 placeras här ges fler möjligheter till lek och spontana möten på raster 
och på fritids. Även kursplaneinnehållet för F-3 är på en nivå som kan möjlig-
göra inkludering av jämnåriga elever i grundsärskolan. 
Mötet med grundskolans elever kan handla om samspel, hitta förebilder och 
modeller samt skapa ett fungerande sammanhang. 
Detta är dock komplexa frågor och det är inte självklart att inkludering uppstår 
”av sig själv” enbart för att eleverna är i rätt åldrar. 

Grundskolan 
En fullständig F-9 skola på Brofästet skulle kunna göras på två sätt. Antingen 
genom att även Lindöskolans lågstadium flyttas hit eller genom att ca hälften 
av Lindöskolans samtliga elever i årskurserna F-6 flyttas hit.  
 
Lokalytor och utemiljö 
Brofästet har möjligen lokalytor som rymmer alla elever, men tillgången till bra 
utomhusmiljöer är mer begränsade. Fler elever i lågstadieåldrar ställer krav på 
mera ytor för raster och lek. Något som kan bli svårt att tillgodose här.  
Skolan blir också sammantaget ännu större, med kanske 900-1000 elever på 
sikt. 
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Skolorganisation och lärarbehörighet 
Med utgångspunkt från skollag och läroplan(kursplaner) organiseras skolan 
med en stadieindelning. Utöver detta finns också tydliga behörighetskrav för de 
lärare som undervisar på respektive stadium. Det innebär att skolan behöver en 
viss volym för att säkerställa behörighet och tjänsteunderlag samt ge möjlighet 
att organisera skolan på ett effektivt sätt. Detta talar emot att dela Lindöskolans 
elever så att hälften av alla F-6 elever flyttas till Brofästet. Förändringar av sko-
lans organisation bör helst ske så att de olika stadierna hålls samman. Även ur 
skolutvecklingssynpunkt är detta viktigt så att lärare inom samma stadie får 
möjlighet att arbeta med gemensamma frågor. 
 
Fritidshem 
Fler lågstadieelever ställer också krav på fritidshem. I dessa åldrar har ca 90% 
av eleverna också fritidshemsplats. För mellanstadieelever är denna siffra be-
tydligt lägre. Det innebär att om lågstadiet också finns på Brofästet måste fri-
tidshemmet dels organiseras med större volym och med annan inriktning. 
Samma krav på utemiljö som för skolan. 
 
Lindöskolan  
Skolan har väl fungerande lokaler i dag. Det gäller både grundskola och fritids-
hem. I samband med att en ny förskola byggs här förnyas också skolan kök, 
vilket är en stor investering. Även åtgärder för trafik och skolgårdsmiljö ge-
nomförs under året. Skälet till att mellanstadiet föreslås flyttas till Brofästet är 
att skolan på några års sikt kommer att bli för liten. Med enbart lågstadium på 
Lindöskolan kommer skolan att ha kapacitet klara framtida elevökningar. 
Mot bakgrund av förtätat bostadsbyggande i centrala Kalmar är det nödvändigt 
att säkerställa kapacitet på skolorna i området. 
Eftersom en ny förskola byggs på Lindöskolan (klar ht 2016) finns också na-
turliga möjligheter till bra övergångar mellan förskola och skola. 
 

Avvägning mellan olika intressen 
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans 
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande 
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar. 
För särskolans del finns fler argument, framför allt möjligheter till inkludering, 
om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för 
särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken. Redan i ett läge 
med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjligheter 
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en 
avvägning mellan olika intressen.  
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särsko-
lan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då 
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu 
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns. 
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det 
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola 
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel, 
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan. 



 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
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Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med KIFAB har fått i uppdrag att 
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken). Detta i 
samband med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av 
följande två delar: 

 Utreda förutsättningar för att placera en särskola på Brofästet. 
 Utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på 

Brofästet. 
 

Skola på Brofästet 
 
En skola på Brofästet kan omfatta flera verksamheter såsom följande: 

 Förskola med möjlighet att inrymma upp till åtta avdelningar. 
 Särskola, bestående av träningsskola och grundsärskola med totalt  

cirka 70 elever. 
 Grundskola, bestående av Lindöskolans mellanstadium samt Kal-

marsundsskolans och Vasaskolans högstadier. 

En skola med ovan nämnda verksamheter skulle på sikt ha ett elevantal på 
cirka 800 elever och bedöms kunna starta hösten 2020. En särskola på Brofäs-
tet kan bli aktuell tidigare.  

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med trafiköversynen är att säkerställa bra och säker 
skolväg till och från en skola på Brofästet. Berörda elever kommer från nuva-
rande Lindöskolans, Vasaskolans och Kalmarsundsskolans upptagningsom-
råde. Trafiköversynen ska beskriva nuvarande trafikförhållanden i form av cy-
kelvägar etc. till Brofästet från tidigare nämnda upptagningsområden. Trafik-
farliga delar ska identifieras och förslag på åtgärder för att nå det övergripande 
syftet ska föreslås. Vidare ska trafiköversynen redovisa effekter för trafiken på 
Gröndalsvägen om förskola och skola etableras på Brofästet. 

Avgränsning 
Skolområdet (kvartersmark) kommer inte att ingå i denna trafiköversyn. 

Nuvarande trafikförhållanden 
En tät stad gör det lättare att gå och cykla. Avstånden mellan bostad och olika 
målpunkter som skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter och affärer påverkar vilket 
transportsätt människor väljer. Det är fler som går och cyklar till skolan om 
skolan ligger i närheten av eller på vägen till andra målpunkter. För att minska 
antalet bilar i skolans närområde, antalet föräldrar som skjutsar med bil, är möj-
ligheterna till bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik viktiga faktorer. Om 
en skola ligger nära t.ex. bostaden eller arbetsplatsen behövs inga större omvä-
gar och den totala färdsträckan påverkas i mindre utsträckning. Kalmar tätort 
är cirka 3x9 km och saknar större nivåskillnader, vilket ger bra förutsättningar 
för att cykla.  
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Gång- och cykelvägar 
 
I kartbilden nedan redovisas vart de finns gång- och cykelvägar och vart 
cykling sker i gatan tilllsammans med andra trafikanter (i blandtrafik).           

Teckenförklaring 
 

       = Gång- och cykelväg, tillhör huvudcykelvägnätet 
 

       = Gång- och cykelväg 
 

       = Blandtrafik i 30 eller 40 km i timmen 
 

       = Brofästet, ny skola 
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Hastighetsplan 
 
I kartbilden nedan redovisas de hastighetsgränser som är beslutade och snart 
kommer att införas. Skyltningen norr om Ölandsleden är färdig och 
skyltningen söder om Ölandsleden pågår  
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Trafikflöden 
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Skolvägar i Kalmar tätort 
 
Den eventuellt nya skolan på Brofästet har ett stort upptagningsområde som 
täcker nästan hela Kalmar tätort. Detta gör att det finns många alternativa 
färdvägar och att det är svårt att bedöma varje tänkbar väg. 
 
Det som ett barn tycker känns tryggt och enkelt att bedöma i trafiken kan ett 
annat barn uppleva som otryggt och svårt att bedöma, barn är olika och mog-
nar olika fort. Barn behöver öva och vistas i trafiken tillsammans med vuxna 
för att lära sig ta sig fram på ett säkert sätt. Trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och 
inga barn eller ungdomar utan trafikvana ska på egen hand vistas i trafiken. 
 
Kalmar tätort har till största delen lokalgator (bostadsgator) med hastigheten 
30 km i timmen. De mer trafikerade huvudgatorna har en hastighet på 40 eller 
60 km i timmen. Längs de flesta större gatorna finns det separerade gång- och 
cykelvägar. De större korsningarna regleras med trafikljus och har således be-
vakade övergångställe. Det finns även planskilda korsningar bestående av gång- 
och cykelvägstunnlar under de mer trafikerade huvudgatorna. 
 
Bedömning 
 
Att korsa en gata och att färdas med andra trafikanter innehåller alltid risker. 
Trafiksäkerhet bygger på ett gemensamt ansvar som alla trafikanter och 
systemutformare såsom kommun samt samhället bär. Trafikregler ska följas 
och systemutformarna ser över den fysiska miljön, ifall olyckan inträffar ska 
följderna minimeras. Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige följer riksdagens faststäl-
lande om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor 
inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Enligt Nollvisionen ska allt göras 
för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åt-
gärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utfor-
mas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyck-
or därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvis-
ionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga person-
skador. 
 
Den generella bedömningen är att det finns bra skolvägar till och från en even-
tuell ny skola på Brofästet.  
 
De största anledningarna till att föräldrar skjutsar sina barn är att det är mest 
praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig. Upplever 
föräldrar och elever skolvägen som otrygg och osäker väljer fler att skjutsa sina 
barn vilket leder till fler bilar inne på skolområdet och en ökad belastning vid 
utfarten till Gröndalsvägen vid hämtning- och lämning. 
 
I bedömningen har hänsyn tagits till; vilka hastigheter som kommer att gälla i 
Kalmar (i enlighet med hastighetsöversynen); tillgången till gång- och cykelvä-
gar; tätortens huvudgator med större trafikflöden som behöver korsas samt hur 
dessa passager är utformade. Alternativa färdvägar och helheten har tagits med 
i bedömningen. I praktiken innebär det att det kan finnas en säker skolväg även 
om den inte är den närmsta vägen för eleven. Det kan också vara så att ett väg-
avsnitt med låg trafikmängd, utan t.ex. gång- och cykelväg, kan ingå i en i öv-
rigt säker skolväg och då icke bedömas som trafikfarlig.  
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Det finns många färdvägar som består av gång- och cykelvägar samt bostadsga-
tor med en hastighet på 30km i timmen. I 30km i timmen anses det vara säkert 
att cykla på gatan tillsammans med andra fordon.  
 
Det finns åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten ytterligare för både elever 
och boende i staden. I Kalmar pågår en kontinuerlig planering och utbyggnad 
av nya gång- och cykelvägar och passager i samband med att staden växer. 
Även befintliga skolvägar och gatumiljöer förbättras kontinuerligt. En del av 
det i dagsläget utpekade förbättringsåtgärderna kan lyftas i pågående planering 
medan andra åtgärder behöver utredas vidare och ekonomiska medel behöver 
äskas för dessa. I sista kapitler, Åtgärder att ta med i planeringen, presenteras en 
kartbild och lista på de förbättringsåtgärder vi ser i dagsläget. 
  
Vidare bör samtliga anslutningar för gång- och cykeltrafik till och från skol-
området (kvartersmark) ses över och vara skilda från motorfordon. 
 
Mellanstadieelever, dvs. 10-12år 
 
Ängö, Lindö, Malmen, Norrgårdsgärdet och Kvarnholmen 
Elever bosatta på Ängö har cirka 1,5 km enkel resa till en ny skola på Brofästet, 
elever bosatta på Kvarnholmen har cirka 2,5 km enkel resa och elever bosatta 
på Malmen och Norrgärdsgärdet har kortare än 2 km enkel resa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
 
Elever från Lindö och Ängö kan färdas via lokalgator med 30 km i timmen, 
gång- och cykelvägar samt passera Ängöleden och Gröndalsvägen i gång- och 
cykelvägstunnlar. Boende kring Trädgårdsgatan kan ta sig via bostadsgatorna 
Lindölundsgatan och S:ta Gertruds gata i blandtrafik och korsa Erik Dahl-
bergsväg för att ansluta till separerade gång- och cykelvägar. Lindölundsgatan 
och S:ta Gertruds gata är lokala bostadsgator med hastigheten 30 kilometer i 
timmen. Förbättringsåtgärder planeras vid passagen över Erik Dahlbergs väg 
(vid Lindölundsgatan) och för att genomföra förbättringsåtgärder vid över-
gångstället över Erik Dahlbergs väg (vid S:ta Gertruds gata) behöver ekono-
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miska medel äskas. Utmed Magistratgatan och vidare längs Lindölundsgatan 
fram till Erik Dahlbergs väg kommer byggnation av gång- och cykelväg att 
starta under 2016. 
 
Högstadieelever, dvs. 13-15år 
 
Norra Kalmar  
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i norra Kalmar ska ta sig cirka 2,5-7 km enkel 
resa till en ny skola på Brofästet. Från Norrlidens centrum är det drygt 3 km till 
Brofästet och för elever bosatta söder om Norrlidsvägen blir färdvägen kortare 
än 5 km. Är skolvägen över 5 km enkel resa så får eleverna skolskjuts. 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
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Eleverna från norra Kalmar kan färdas via lokalgator med hastigheten 30 km i 
timmen, och längs de mer trafikerade huvudgatorna finns gång- och cykelvä-
gar. Under de största gatorna, Ängöleden och Ölandsleden, finns det tunnlar 
för gång- och cykeltrafiken. På huvudgatan Norrlidsvägen finns ett 
hastighetssäkrat övergångställe vid hållplats Täljstenen och två planskilda 
korsningar med gång- och cykeltrafik i tunnlar. Den ena gång- och 
cykelvägstunneln finns i närheten av Vita Lammets väg och hållplats Två 
bröders väg och den andra gång- och cykelvägstunnel finns vid Norrlidens 
centrum. 
 
Eleverna från norra Kalmar kan också välja att färdas i blandtrafik på de lokala 
bostadsgatorna i Berga och då behöver de korsa Borgavägen och Trollbacke-
vägen. Enligt trafikmätningen utförd 2015 så har Borgavägen en trafikmängd 
på 420 fordon per vardagsmedeldygn varav 9 % utgörs av tung trafik och me-
delhastigheten ligger på 33 km i timmen. Den låga trafikmängden och hastig-
heten gör att åtgärder inte kan prioriteras här i dagsläget. 
 
På Trollbackevägen, sträckan väster om Rönnbärsvägen och fram till gång- och 
cykelvägen som ansluter, finns inga hastighetsdämpande åtgärder.  Skylt A19, 
Varning för cyklande och mopedförare, finns uppsatt där gång- och cykelvägen 
korsar Trollbackevägen/Granvägen. I övrigt finns inget i gatumiljön som visar 
att gång- och cykelvägen korsar gatan och gatuavsnittet inbjuder till en hastig-
het högre än 30 km i timmen. En förbättringsåtgärd behövs för att säkerställa 
en låg hastighet vid korsningspunkten.  
 
Oxhagen 
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i västra Kalmar ska ta sig cirka 2-2,5 km enkel 
resa till en ny skola på Brofästet.  

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
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Elever som bor i Oxhagen kan färdas i blandtrafik via Axel Oxenstiernas väg 
och Jacob Smålänningsgata. Dessa gator kommer att få en hastighet på 30 km i 
timmen i samband med hastighetsöversynen. Gång- och cykelväg utmed Jacob 
Smålänningsgata samt behov av korsningsåtgärd över Kungsgårdsvägen lyfts i 
detaljplanen för Kungsgårdsvägen. Enligt trafikmätningen från 2015 har 
Kungsgårdsvägen en trafikmängd på 5447 fordon per vardagsmedeldygn, 4,1 
% utgörs av tung trafik och medelhastigheten (mitt på raksträckan) ligger på 
48,9km i timmen. Vidare från Jacob Smålänningsgata kan eleverna ta sig över 
Norra vägen via ett övergångställe reglerat med trafikljus och därefter färdas på 
gång- och cykelvägar alternativt bostadsgator med 30 km i timmen fram till 
Brofästet.  
 
Det går också att färdas via Daléngatan ner till Erik Dahlbergs väg och vidare 
längs Galggatan. Kungsgårdsvägen behöver korsas. Korsningen regleras med 
fyrvägsstopp och övergångställe finns intill korsningen. Förbättringsåtgärder 
här lyfts i samband med planering av Stagneliusgatan. Vidare från Galggatan 
finns ett övergångställe bevakat med trafikljus över Norra vägen. Vidare färdas 
eleverna i blandtrafik via Hantverksgatan och korsa Rådmansgatan för att se-
dan ansluta till gång- och cykelväg utmed Gröndalsvägen. Behov av gång- och 
cykelväg utmed Hantverksgatan och åtgärd vid befintligt övergångställe vid 
Rådmansgatan lyfts i arbetet med detaljplanen för Spiggen. 
 
Elever från Oxhagen kan också välja att färdas via Perstorpsvägen för att 
komma till Bergabanan och vidare öster mot Brofästet. Enligt trafikmätningen 
utförd 2014 har Perstorpsvägen en trafikmängd på 3134 fordon per 
vardagsmedeldygn varav 5,6 % utgörs av tung trafik och medelhastighet ligger 
på 48,3km i timmen. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter utmed Perstorpsvägen, en gång- och cykelväg bör 
byggas. Behovet av gång- och cykelväg lyfts vid planeringen av gamla RIFA-
området. För gång- och cykeltrafik behövs också en hastighetsäkrad passage 
över Perstopsvägen, behovet lyfts i arbetet med detaljplanen Kungsgårdsvägen. 
 
Södra Kalmar  
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta söder om järnvägen ska ta sig cirka 2,5-4 km 
enkel resa till en ny skola på Brofästet.  
 
De elever som bor i södra Kalmar behöver korsa flertalet av Kalmars större 
gator. Järnvägen och Södra vägen, som för övrigt är en farligt gods led, utgör 
en barriär med sin särskilda problematik oavsett om eleverna ska söderut eller 
norrut. Det säkraste sättet att korsa en gata är att göra detta planskilt, antingen 
via en tunnel eller via en bro. Det finns en planskild järnvägskorsning i västra 
Kalmar via Bragebron. Övriga järnvägskorsningar regleras med bommar och 
trafikljus. Korsningarna över Södra vägen har övergångställe, vara av två är 
bevakade med trafikljus. Elever i södra Kalmar behöver även korsa infartsga-
torna Erik Dahlbergs väg och Norra vägen för att komma till Brofästet, detta 
kan de göra via övergångställen reglerade med trafikljus. 
 
Ett alternativ eleverna har är att färdas i utkanten av Kvarnholmen, då behöver 
Tjärhovsgatan korsas och där finns ett övergångställe reglerat med trafikljus, 
vidare behöver infartsgatan Ängöleden korsas och detta kan göras via gång- 
och cykelvägstunneln vid Brofästet.  
 
Eleverna kan också färdas via Slottsvägen och ta sig över Södra vägen och 
järnvägen via den trafikljus reglerade korsningen. Vidare finns gång- och 
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cykelväg längs Norra vägens östra sida upp till Gröndalsvägen. Eleverna 
behöver korsa Olof Palmes gata vid cikulationen. Enligt trafikmätningen 2014 
har Olof Palmes gata en trafikmängd på 5897 fordon per vardagsmedeldygn 
varav 11,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 36,2 km i 
timmen. För att förbättra trafiksäkerheten kan belysning i parken göra det 
lättare att upptäcka cyklister och gående söderifrån under mörkrets timmar. 
Nästa gata som ska korsas är Unionsgatan. Där finns ett övergångställe med 
mittrefug intill korsningen med Norra vägen, hastigheten bedöms vara låg här. 
Vid Trädgårdsgatan finns ytterliggare ett övergångställe med mittrefug intill en 
cikulation. Erk Dahlbergs väg och Gröndalsvägen kan korsas via 
övergångställen reglerade med trafikljus och vidare kan eleverna färdas i 
blandtrafik på Hantverksgatan för att ansluta till gång och cykelvägen utmed 
Gröndalsvägen. 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
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Från Trädgårdsgatan kan eleverna välja att färdas via blandtrafik på 
Lindölundsgatan, korsa Erik Dahlbergs väg (där förbättringsåtgärder planeras) 
och fortsätta via gång- och cykelvägen (som börja byggas 2016) längs 
Magistratgatan. Sedan kan de ta gång- och cykelvägstunneln för att ansluta till 
gång- och cykelvägen utmed Gröndals vägen. 
 
Från bostadsgatorna i Kalmarsundsparkern och Stensbergsområdet går det att 
färdas via gång- och cykelväg utmed Stensövägen och korsa Södra vägen och 
Lorensbergsleden via övergångställen bevakade med trafikljus. Byggnation av 
gång- och cykelväg på Esplanaden kommer att starta under 2016. Vid 
Esplanaden ansluter gång- och cykelvägen till cykelstråket utmed Norra vägen 
för vidare färd mot Brofästet. 
 
Ytterliggare ett alternativ för elever boende i södra Kalmar är att färdas via 
Bragebron. Det finns obevakade övergångställen över Södra vägen och Tor-
såsgatan upp till Erik Dahlbergsväg. Hastigheten vid övergångstället över 
Södra vägen bedöms ha en låg hastighet då det ligger precis intill cirkulationen. 
Enligt trafikmätningen utförd 2010 så har Torsåsgatan en trafikmängd på 4271 
fordon per vardagsmedeldygn varav 14 % utgörs av tung trafik och medelhas-
tigheten ligger på 48km i timmen. Det finns ett behov av att säkerställa en låg 
hastighet vid övergångstället och förbättringsåtgärder finns med i planeringen 
för 2016. Hastigheten vid övergångstället över Verkstadsgatan bedöms vara låg 
då det ligger intill cirkulationen. Vidare finns det övergångställen reglerade med 
trafikljus vid Erik Dahlbergsväg. Det finns planerade förbättringsåtgärder vid 
övergångstället över Galggatan (vid Polishuset). Österut finns gång- och cykel-
väg utmed Galggatan och Kungsgårdsvägen samt Norra vägen behöver korsas 
för vidare färd i blandtrafik på Hantverksgatan för att sedan ansluta till gång- 
och cykelvägen utmed Gröndalsvägen. 
 
Elever kan välja att gena över Lorensbergsleden, det finns två obevakade över-
gångställen mellan Bragebron och Torsåsgatan. Dessa ska förbättras med mål-
ning och belysningsåtgärder under 2016. Lorensbergsleden har enligt trafik-
mätningen från 2014 en trafikmängd på13110 fordon per vardagsmedeldygn 
varav 4,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 37,9 km i 
timmen. Övergångställena behöver ses över vad gäller korsningsbehov och 
hastighetsäkring. 
 
Det kan också vara så att elever väljer att färdas via bostadsgatorna genom 
Malmen och korsa Erik Dahlbergs väg vid Biskopsgatan.  Enligt trafikmät-
ningen 2014 har Erik Dahlbergsgata en trafikmängd på 11376 fordon per var-
dagsmedeldygn varav 6,7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger 
på 43,7 km i timmen. Övergångstället vid Erik Dahlbergsväg kommer att has-
tighetssäkras i samband med de byggnationer som pågår. Vidare färd via Bis-
kopsgatan sker i blandtrafik och leder till ett övergångställe över Norra vägen 
(vid Friskis och Svettis). Enligt trafikmätningen från 2010 har Norra vägen, 
strax söder om tidigare nämnt övergångställe, en trafikmängd på 12078 fordon 
per vardagsmedeldygn varav 7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten 
ligger på 47 km i timmen. Övergångstället anses inte säkert och kommer att ses 
över i samband med annan planering och ombyggnation av Norra vägen. 
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Gröndalsvägen  
 
Gröndalsvägen är en av Kalmars huvudgator som kopplar ihop tätortens olika 
områden med varandra och samlar upp samt förmedlar trafiken mellan dessa. 
Gröndalsvägen utgör en utryckningsväg för ambulansen och trafikeras av bus-
sar, främst till och från Öland. Gröndalsvägen har en enligt trafikmätningen 
utför 2014 en trafikmängd på cirka 6553 fordon per vardagsmedeldygn, varav 
4,8 procent utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48,6 km i 
timmen. Gröndalsvägen är omskyltad till 40km i timmen i samband med has-
tighetsöversynen. 
 
På sträckan mellan Norra vägen och gång- och cykelvägstunneln (vid Lin-
döskolan) kan elever gå och cykla i blandtrafik på Hantverksgatan eller via en 
ny gång- och cykelväg som planeras utmed Tolvmannagatan. Behov av gång- 
och cykelväg på Hantverksgatan och eventuella åtgärder för passager lyfts i 
arbetet med detaljplanen Spiggen. 
 
Gång- och cykelvägstunneln under Gröndalsvägen riktar sig åt nordväst och 
det finns en smal asfalterad gångväg rakt norrut mot Brofästet. Det finns risk 
för att gångvägen bredvid gång- och cykelvägstunneln blir en smitväg. Vidare 
finns ett obevakat övergångställe vid Arkitektgatan som kan locka elever att gå 
och cykla ut på Gröndalsvägen. En trafiksäkerhetsåtgärd består i att ta bort 
detta övergångställe, gång- och cykelvägstunneln ska bli det självklara valet för 
eleverna. 
 
På gatuavsnittet från gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) till Brofäs-
tet finns gång- och cykelväg separerad från körbanan. Gång- och cykelvägen är 
smal, knappt tre meter bred. Trottoaren på östra sidan har låg kantsten och tar 
slut innan Brofästet vid koloniområdet. Kring infarten till Brofästet finns smala 
asfalterade vägar som kan inbjuda till oreglerade passager över Gröndalsvägen. 
En grundskola på Brofästet skulle innebära att fordon från skolområdet får 
svårt att ta sig ut på Gröndalsvägen i rusningstrafik. Tidigare nämnt gatuavsnitt 
bör utredas vidare för att klarlägga lämpliga åtgärder.  
 
Det finns en smal gång- och cykelväg inne på skolområdet (kvartersmark), den 
ansluter från trafikljuset vid Ängöleden och slutar strax innan infarten till Bro-
fästet. Samtliga anslutningarna till de allmänna gång- och cykelvägnätet bör se 
över i samband med projektering av skolområdet. 
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Åtgärder att ta med i planeringen 
 
Ett par alternativa färdvägar, från de tre olika upptagningsområdena, har stude-
rats och en del sträckor och korsningar kan förbättras. Åtgärderna förbättrar 
trafiksäkerheten oavsett åldrar och består i att separera fotgängare och cyklister 
från motorfordon när hastigheten är över 30 km i timmen. Även en del kors-
ningsbehov för fotgängare och cyklister behöver utredas och eventuellt åtgär-
das. I kartbilden nedan och tabellen på nästa sida visas de åtgärder som pekats 
ut i dagsläget. En ny skola på Brofästet kan starta 2020 och då bör åtgärderna 
vara utredda och genomförda.  
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Nummer på 
kartbilden Plats Åtgärd/Utredas Kommentar 

 
1 Trollbackevägen, väster om 

Olvonstigen Passageåtgärd 
Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
2 Kungsgårdsvägen vid Jacob 

Smålännings gata 

Passageåtgärd norr om 
gatan och övergångställe 
söder om gatan 

Lyfter behovet i detaljplanen Kungs-
gårdsvägen. Är aktuell i samband med 
gång- och cykelväg utmed Jacob Små-
länningsgata. 

 
3 Perstorpsvägen Ny gång- och cykelväg Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA-

området sätter igång. 
 
4 Perstorpsvägen 

Hastighetssäkra övergång-
stället vid gång-och cykel-
vägen Bergabanan 

Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvä-
gen. 
 

 
 
5 Gröndalsvägen 

Se över sektionen på av-
snittet mellan Brofästet och 
gång- och cykelvägstunneln 
vid Lindöskolan. 

Utredning krävs och utifrån denna be-
höver ekonomiska medel för eventuella 
åtgärder äskas. 
 

 
6 Gröndalsvägen norr om 

Arkitektgatan Ta bort övergångstället 
Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
7 Galggatan Hastighetssäkra övergång-

stället 
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA-
området sätter igång. 
 

 
8 Kungsgårdsvägen vid Galg-

gatan Övergångstället 
Lyfts och ses över i samband med pla-
nering av Stagneliusgatan 
 

 
9 Hantverksgatan Gång- och cykelväg 

 
Lyfts och utreds i samband med detalj-
plan Spiggen. 
 

 
10 Magistratgatan i norr vid 

vändplatsen 
Förhindra cykeltrafik på 
gångbanan 

Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
11 

Norra vägen vid Biskopsga-
tan Se över övergångstället Tas med när sektionen för Norra vägen 

ses över 2016. 
 
12 

Erik Dahlbergs väg vid 
Lindölundsgatan Passageåtgärd Tas med när gång- och cykelväg byggs 

längs Magistratgatan 2016. 
 
13 

Erik Dahlbergs väg vid S:ta 
Gertruds gata Övergångställe Ekonomiska medel behöver äskas. 

 
 
14 Torsåsgatan vid Lorens-

bergsleden Se över övergångstället 
Behöver ses över, belysning och mål-
ning ses över 2016. 
 

 
15 Lorensbergsleden mellan 

Bragebron och Torsås gatan Se över övergångställena 
Behöver ses över, belysning och mål-
ning ses över 2016. 
 

 
16 Parken mellan järnvägen 

och Olof Palmés gata Belysning 

Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 
 

 
17 Rådmansgatan Övergångställe 

Lyfts och utreds i samband med detalj-
plan Spiggen. 
 

 Samtliga gång- och cykel-
vägstunnlar Belysning 

Pågår ett arbete med att rusta upp all 
belysning, extra satsningar ska göras i 
gång- och cykelvägstunnlar. 
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Adress Tullslätten 4, 392 33 Kalmar  
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Anette Swenninger 2016-03-02  
 

 

Ny skola på Brofästet - sammanställning av 
SWOT-analys genomförd på Kalmarsundssko-
lan 
 
 
SWOT-analys 
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot). 
 
Vårdnadshavare/personal/elevråd åk 4-9, på Kalmarsundsskolan har deltagit i 
en diskussion kring konsekvenser av flytten av högstadiet till Brofästet.  
Ritningar har presenterats. 
SWOT-analys har genomförts och synpunkter sammanställs nedan: 
 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
 
Läge 
 
Utemiljö 
 
Innemiljö 
 
Organisation 
 
Inkludering 
 
Övrigt 
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S W O T- Analys 
 
Grupp: __Elever______________________ 
 
Datum: __2016-03-14______________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Centralt 
 
Mycket att göra 

Lång skolväg- 
kommer vi att få 
busskort? 

Fler idrottsmöjlig-
heter. 
  
Tennisplaner 
 
Ligger centralt och 
nära till mycket 

Hur blir gemen-
skapen på en så 
stor skola? 
 
Kommer föräldrar 
att välja Funkabo 
istället? 
 
Trafiksituationen. 
Jobbigt att ta sig 
till skolan när det 
är snö och halt. 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Fin innergård Mycket trafik   

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Modernt och nytt    

Organisat-
ion 

 
 
 
 
 
 

  Hur kommer skol-
ledningen att se 
ut? Från båda sko-
lorna önskas! 

Inkludering  
 
 
 
 
 

 Mer mångfald 
KSSelever är vana 
vid detta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur många lärare 
kommer att fin-
nas? 
 
Följs kursplanerna 
på samma sätt när 
olika skolor skall 
bli en? 
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En skola med 
många national-
iteter möter en 
skola med färre 
nationaliteter 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Skolbussar som 
kör en bestämd 
rutt? 
 
Man kan vara med 
och påverka plane-
ring av elevmiljön 

 

 

 
S W O T- Analys 
 
Grupp: _Personal__ 
 
Datum: _2016-03-15__ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära till inners-
tan 
 
Nära till kultur- 
och idrottsakti-
viteter 
 
Säker skolväg 
(cykelväg) 
 
Naturskönt om-
råde 
 
Blandade klasser 
från olika områ-
den i Kalmar. 
Möjliggör integ-
ration av olika 
samhällsklas-
ser/kulturer. 
 

Längre skolväg 
 
För nära inners-
tan 
 
Tät trafik 

Bättre idrotts-
möjligheter 
 
Cafeteria  
 
 
 

Möjligtvis trafi-
ken/lång skolväg 
 
Fler hemmasit-
tare 
 

Utemiljö 
 
 
 
 

Stor idrottsan-
läggning 
 
Naturskönt om-
råde 

Stort område 
 
Ingen planerad 
skolgård 
 

Stora utveckl-
ings-möjligheter 
för utemiljön 
både för elever 
och personal 

Trafikmiljön 
 
Närheten till 
vattnet 
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Stort område 
 
Fin inbyggd gård 
 
Idrottsarenor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brist på parke-
ringsplatser. 
 
Många elever ute 
samtidigt från 
olika organisat-
ioner och ”kul-
turer”. 
 
För dåligt upplyst. 

 
Skolträdgård 
Utomhuspeda-
gogik 
Fysisk aktivitet 
Friskvård för 
personal 
 
Vettiga under-
visningslokaler. 
 
Alla får möjlig-
heter att påverka 
lokaler innan 
inflyttning sker 
 
Vi vill att det 
skall vara 
SMART-board i 
alla klassrum 
(inte CLEVER-
board) 
Fortsatt 1-1 
satsning på da-
torerna? 

Gröndals fot-
bollsplaner och 
tennisbanor 
kanske inte får 
vara ifred 
 
Tänka på att be-
hålla mycket av 
den varierande 
miljön. Inte 
bygga bort den. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Ljusa och stora 
lokaler 
 
Bra klassrum 
 
Aula 
 
Uppehållsytor 
finns  - central  
cafeteria? 
 
Bra förberett för 
teknik och IT 
 
Olika våningar 
och svängda kor-
ridor skapar 
lugnare miljö.  
 
 
 

Kan vara för stort 
Kan vara svårori-
enterat 
 
Väldigt många 
elever samma yta. 
 
Klassrum i källar-
planet, trångt och 
mörkt 
 
Kan bli oroligt och 
vara svårt att ha 
översikt över alla-
elever. 
Behövs det olika 
indelningar? 
 
Säkerhet – kunna 
låsa skolan uti-
från. 
 

Finns stora möj-
ligheter att ut-
veckla innemil-
jön 
 
Fin matsal i re-
staurangen? 

Otrygga platser i 
form av minikor-
ridorer 
 
Utspridda i stora 
lokaler, många 
ställen att fly 
undan, 

Organisat-
ion 

Vi vet inget om 
utformningen av 
organisationen 
(rektorer, per-
sonal m.m.) 

Vi vet inget om 
utformningen av 
organisationen 
(rektorer, perso-
nal m.m.) 

Med tydligt le-
darskap och en 
vision som ge-
nomsyrar hela 
skolan finns 

Otydligt ledar-
skap 
 
Viktigt med ge-
nomtänkta 
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Ämneslärar-
kompetens kan 
bättre utnyttjas 
 
Samordnings-
vinst 
ex.skolpsykolog, 
Skolläkare 
 
Fler ämneskolle-
gor att arbeta 
med. 
 
 
Organisera 
större event så 
som teater och 
idrottstävlingar 
Skapar likvär-
dighet 
 
 
 
 
 
 

 
Måste till nya spe-
cialsalar, Hkk, 
Bild, Musik, NO, 
Slöjd och idrott 
 
Rektorer och lä-
rare från två olika 
skolor. Samsas? 
 
Kan det bli för 
stort? 
 
Hur många rekto-
rer? 
Hur många paral-
lellklasser? 
 
 

stora möjlighet-
er 
 
Små skolor i en? 
 
Möjligheter att 
hitta likasinnade 
för elever. 
 
Olika ämnesin-
riktiningar,ex 
matte,skapande, 
idrott 
 
Gemensamma 
regler, förhåll-
ningssätt.  
 
Krävs en lyss-
nande och stark 
skolledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

klassamman-
sättningar. 
 
Olika tider för 
inflyttning 
(Vasa/Kalmarsu
nd) riskerar att 
det blir två sko-
lor. 
 
Stor skola med 
elever från två 
olika skolkul-
turer, ökad risk 
för konflikter. 
Väl utvecklat 
trygghetsarbete 
krävs. 

Inklude-
ring 

Kunskap, Om-
tanke, Mångfald 
 
Mixade klasser 
från olika bo-
stadsområden 
och med särsko-
lan 
 
Ökad dynamik 
mellan elever. 
 
 
 
 
 

Kan skapa otrygg-
het, stor skola 
 
Obehöriga perso-
ner på skolan (i 
närheten av sko-
lan) som man inte 
har koll på. 
 
Svårt att få en vi-
känsla 

Stora möjlighet-
er till socialt en-
gagemang 
 
Blir självklart att 
arbeta med vär-
degrund 
Större acceptans 
för varandras 
olikheter 
som kommer att 
mötas (t.ex. vad 
gäller resurs-
födrdelning) 
 
Klasser måste 
blandas inför år 
7 för att det skall 
bli en skola. 
 
Arbetslagen blir 
superviktiga för 
att ha bra kon-

Risk för ”vi-och-
dem”-tänk då 
elever från olika 
skolor slås ihop 
 
Hårdare klimat 
kanske? 
Mer utanförskap 
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takt med alla 
elever. 
 
Genomtänkta 
trygghetsgrup-
per för att fånga 
upp alla elever. 
 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Måste finnas fler 
trygga vuxna 
kring eleverna 
(t.ex. skolvär-
dinna) 
 
Fritidsgård 

Skolan får möj-
lighet att profi-
lera sig. 
Viktigt att kom-
munen ger en 
positiv bild av 
den nya skolan 
 
Viktigt att ge 
lärarna tid att 
arbeta ihop sig., 
Gör tidiga stu-
diebesök för att 
kolla på andra 
stora skolor, hur 
de har gjort för 
att fungera bra, 
så att vi inte gör 
samma misstag 
som de gjorde. 

Stort svinn av 
elever till frisko-
lor 
 
Ekonomi? 
 
Salsapengar? 
 
Datorer – en till 
en? 
 
Inhägnat? Be-
gränsat antal 
ingångar till 
skolområdet. 

 
 
 

S W O T- Analys 
 
Grupp: ___Halva högstadiet personal_____________________ 
 
Datum: _____15 mars 2016___________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära centrum. 
Närmare till natur-
upplevelser. 
 

Närheten till centrum, 
lockar. 
Ansvarsbiten för skol-
personal när det gäller 
att vara på skolområdet. 
Långt för många 12–13-
åringar att ta sig till 
skolan. 
Trafiksäkerhet. 
Fler elever kommer att 
behöva åka buss. Trötta 
elever i överfulla bussar, 

Nära till diverse upp-
levelser som kultur, 
eventuell simhall med 
behandlingsbad för 
särskoleintegrerade 
barn.  

Äldre universitetsstu-
derande har sitt bo-
ende där 16-års elever 
skall ha sin undervis-
ning. 
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betydligt längre skolda-
gar på grund av trans-
porter. Vem vill var kvar 
på Fokustid? 
 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Skyddad miljö för de 
yngre. 

Dålig skolgårdsmiljö. Möjlighet att skapa en 
utemiljö som är an-
passad för de års-
kurser som skall ha sin 
undervisning där. 

Trafiksituationen på 
Ängöleden. 
Svaga isar vintertid. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

 Stora ytor, otrygga plat-
ser, omöjligt för perso-
nal att se alla 1000  
elever.  

Större klassrum är en 
möjlighet men en 
realitet? Anpassade 
klassrum? Infrastruk-
turen kan anpassas till 
kommande verklighet. 

Konfliktsituationer 
kan mycket lättare 
uppstå. Mängden 
elever från skilda håll. 
Konkurrentänk. 

organisation Mängden elever bidrar 
till bättre ekonomisk 
plattform. Tillvalsmöj-
ligheter blir fler. 
Färre inställda lektion-
er, fler lärare tillgäng-
liga för vikariatupp-
drag. 
 
 
 
 

Långa beslutskedjor, 
tröghet inbyggt i syste-
met, alla kommer inte 
att känna alla, vi-känsla 
svårare att skapa och 
därmed trohet till ge-
mensamt fattade beslut. 
Opersonlig stämning. 

Fler ämneskollegor. Långa beslutskedjor, 
tröghet inbyggt i sy-
stemet, alla kommer 
inte att känna alla, vi-
känsla svårare att 
skapa och därmed 
trohet till gemensamt 
fattade beslut. 
Opersonlig stämning. 

inkludering Fler kontakytor kan 
skapas mellan elever. 
Fler möjligheter att få 
kompisar. 
 
 
 
 
 

Om tanken är att Vasa 
skall dit ett år tidigare än 
KSS så kan problem 
uppstå när KSS eleverna 
skall ”inkluderas” i 
verksamheten. 
 

Om Vasa och KSS 
börjar samtidigt så kan 
en positiv inkludering 
ske då det är lika nytt 
för alla. 
Blanda Vasaelever 
med KSS elever kan 
ge ”jämnare”* klasser. 
Men blir det färre 
konflikter?? 
*ungefärlig likhet i 
meritvärdespoängs-
snitt. 

Om tanken är att 
inkludera Särskolan 
med den vanliga sko-
lan med nästa 1000 
högstadieelever så är 
det ett hot. Hur 
kommer Särskolele-
verna att hantera 
detta? Det har ju inte 
alltid varit friktions-
fritt på betydligt 
mindre enheter. 
Kommer all personal 
ha samma tänk när det 
gäller klassamman-
sättning? Eller ska 
skolledning bestämma 
utan samverkan? 
Idag finns en närhet 
och trygghet mellan 
elever och lärare. Vi 
ser varandra, känner 
varandra. På KSS får 
också ALLA vara sig 
själva utan kommenta-
rer och nedsättande 
kommentarer. Den 
”lilla” skolans styrka. 
 
 

Övrigt 
 

 
 

Läget, miljön, storleken 
kommer förmodligen att 
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få fler vårdnadshavare 
och elever att välja 
andra skolor. 
En gåta är dessutom hur 
barn och ungdom skall 
klara av långa transpor-
ter, långa skoldagar vid 
Brofästet när vuxna 
människor, kapabla till 
universitetsstudier, inte 
klarar detta enligt politi-
ker i majoritet. 

 
 
 

S W O T- Analys 
 
Grupp: ___Vårdnadshavare KSS_____________________ 
 
Datum: ___20216-03-10_____________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära till strövom-
råde, natur 

Hur blir det med 
busskortsgränser? 
 
Större risk för 
hemmasittare. 
 
Segregeringen ökar 
då alla inte har möj-
lighet att ta kostnad 
för busskort om 
man vill välja Bro-
fästet och inte till-
hör upptagningsom-
rådet 

Om simhallen 
placeras där också 
kommer det att bli 
ett fantastiskt 
centrum för elever 
och aktiviteter 

Osäkra cykelbanor 
på flera ställen- 
Neptunus väg 
Berga uddsv 
Behövs fler bra 
cykelvägar! 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Nära till kultur 
(bibliotek, mu-
seum) 

Osäkra cykelvägar. 
 
Otrygg trafikmiljö 
runt skolan. 
 
Ej upplysta cykelvä-
gar. 

Kan bli en aktiv 
utemiljö då det 
finns fler före-
ningar runt om-
kring 

Risk att IFK Kal-
mar och tennis-
klubben håller på 
sina delar och mo-
tar bort eleverna. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Viktigt att KSS IT-
satsning får fort-
sätta! 

Hur löser man 
bibliotek? 

Bra lokaler Stor skola med 
många högstadiee-
lever 
 
IT-satsningen 
kommer kanske 
inte att hänga med 
och vara lika ut-
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vecklat som på 
KSS 

organisation Bra med många 
paralleller både för 
elever och lärare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kommer att skapa 
fler möjligheter för 
elever från KSS 
 
 

Hur blir överläm-
ning och uppfölj-
ning när eleverna 
flyttar över? 

inkludering Att blanda elever-
na från de olika 
skolorna ger ele-
verna möjligheter 
att bemöta alla 
oavsett kulturell 
bakgrund, handi-
kapp= Alla är lika 
mycket värda! 
 

 Vi får dela med 
oss av det mång-
kulturella! 
 
 

Kan bli ”över-
raskningar” när 
elever som inte är 
vana vid det 
mångkulturella 
möter detta. 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Eleverna ”tar ett 
steg upp”, känner 
att de blir äldre. 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

Vasaskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
Germundsgatan 7-9, 392 45 Kalmar  

Tel 0480-45 33 00 vx │ 
 

 
Handläggare:  Datum  
Karin Alkeberg 
Biträdande rektor 

2016-03-16  

 
 

 
Ny skola på Brofästet  
 
– sammanställning av SWOT-analys genomförd med elever och 
personal på Vasaskolan samt vårdnadshavares synpunkter 
 
Vasaskolan har genomfört en SWOT-analys kring förslaget om att starta en ny 
skola på Brofästet. Analysen har genomförts med elevråd och personal på sko-
lan. Samtliga klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som 
underlag till diskussion i elevråden. Synpunkterna har sammanställts och nedan 
redovisas elevernas och lärarnas synpunkter separat.   
 
Grupperna har diskuterat förslagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
utifrån följande punkter:  

- Läge 
- Utemiljö 
- Innemiljö 
- Organisation 
- Inkludering 
- Övrigt 

 
 
När det gäller dialogen med vårdnadshavare genomfördes det via ett öppet 
informationsmöte den 15 mars där förslaget diskuterades. Vid det mötet deltog 
Mats Linde och Emad Soukiyh från Barn- och ungdomsförvaltningen. I direkt 
anslutning till detta informationsmöte träffade Vasaskolans skolledning skolans 
brukarråd där två vårdnadshavare deltog. Föräldrarna känner en stor oro över 
förslaget att flytta Vasaskolans högstadium till Brofästet. De har många frågor 
och det var därför inte möjligt att genomföra en SWOT-analys. Föräldrarnas 
synpunkter sammanfattas i Bilaga 3 i detta dokument.  
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Elevsynpunkter 
Bilaga 2: Personalsynpunkter 
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter 
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BILAGA 1 
 

Elevsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge  

- Använda sig av skogen för att genomföra projektarbete 
- Möjlighet att ha lektioner ute 
- Nära till simhall om den byggs där 

 
Utemiljö  

- Ny skolgård (stor och mysig) 
 

Innemiljö  
- Nya fina lokaler (stora och bra lokaler) 
- Många klassrum vilket möjliggör mindre klasser 
- Bra utrustade lokaler anpassade till skola och undervisning 
- Stor matsal 
- Mer plats både i klassrum och i gemensamma ytor. 

 
Organisation  

- Roligt med miljöombyte under skoltiden. 
- Blanda elever från andra skolor i åk 7 
- Fler elever 
- En stor skola, där det finns utrymmet att växa och inte snabbt bli 

trångbodd.  
 

Inkludering  
- Många klasser och många elever ger möjlighet att lära känna nya och 

fler kompisar. 
- Elever från fler bostadsområden, lär känna vänner som man inte an-

nars mött.  
 
Övrigt 

- När högstadieeleverna flyttar från Vasaskolan blir det mer utrymme för 
de lägre årskurserna där.  

 
Svagheter 
 
Läge 

- Långt till skolan 
- Tar lång tid att ta sig till skolan med cykel eller att gå.  

 
Utemiljö 

- Oro att det inte kommer att finnas samma utbud på skolgården på Bro-
fästet som på Vasaskolan. 

- Skuggig skolgård 
- Att det är studentboende för universitetsstudentet i direkt anslutning 

till skolan. 
- Instängda skolgårdar 
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Innemiljö 

- Rund skola 
- Svårt att hitta i skolan eftersom den är stor.  

 
Organisation 

- En del elever som går på Vasa idag kommer att välja att gå på en annan 
skola 

- Nya klasser, vill gå med tidigare klasskompisar från Vasa.  
- Att det inte är en F-9 skola.  
- Stor förändring att gå på en skola med omkring sex parallellklasser. 

 
Möjligheter 
 
Läge 

- Nära till bad och natur 
- Fina omgivningar 
- Nära in till staden 

 
Utemiljö 

- Möjlighet att använda sig om den närliggande miljön i skolarbetet.  
 
Hot 
 
Läge 

- Störande trafik 
- Långt till skolan 
- Lång och farlig väg för många. Kommer att korsa flera stora vägar på 

vägen till/från skolan. 
- Föräldrar kommer att köra sina barn till skolan – mer utsläpp.  
- Långt till service, ex mataffär. 
- Skolan hamnar utanför centrum.  

 
Organisation 

- Att eleverna inte har rätt till busskort 
- Att elever väljer andra skolor.  

 
Övrigt:  

- Hur ska eleverna få plats på Vasaskolan fram till att den nya skolan står 
klar tidigast 2020.  

 
 
  



  4 (7) 
 
 

BILAGA 2 
 

Personalsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge 

- Kringliggande miljön – långt till grannar och butiker 
- Närhet till skogen ger möjlighet till exkursioner i NO och andra utom-

huslektioner.   
 

Utemiljö 
- Bra utemiljö för alla åldrar 
- Stora möjligheter till uteundervisning och exkursioner 
- Bra med innegårdar 

 
Innemiljö 

- Stora ytor 
- Nytt och fräscht  
- Möjlighetet att dela upp i mindre enheter 
- Möjlighet att undvika långa trånga korridorer 
- Möjlighet till fler gemensamhetsytor så som fritidsgård, fik, elevrum 

och läxläsningsrum.  
- Möjlighet till fullt utrustade salar ur IT-synpunkt. 
- Ämnesanpassade undervisningssalar. 
- Samlingssalar – Aula.  
- Viktigt med grupprum.  

 
Organisation 

- Bra med fler lärare som undervisar i samma ämne – möjlighet till sam-
planering, erfarenhetsutbyte och använda sig av varandras kompetenser 

- Möjlighet för nystart för lärare och elever 
- Stor skola – en stark kraft för att driva fram önskemål och få igenom 

satsningar. 
- Möjlighet till en annan typ av organisation än den vanliga. 
- Specialundervisningens utformning. 
- Enklare med tjänster – att alla är behöriga i de ämnen de undervisar i.   

 
Inkludering 

- Bra att blanda elever från olika upptagningsområden och olika erfaren-
heter och socioekonomisk bakgrund.   

- Positivt att inkludera de olika skolformerna. 
- Eleverna möter barn i särskolan.  

 
Övrigt  

- Om man satsar ekonomiskt och personellt med ex. nya moderna speci-
alsalar och en bred kompetens i personalen kan skolan bli attraktiv för 
både elever och lärare.  

- Möjlighet att använda idrottshallar och ev. simhall av önskad fritidsgård 
i anslutning till skolan.  

- Nya influenser – lära av varandra om skolor slås ihop.  
- Vasaskolan blir en F-6 skola – bra med mindre åldersspann 
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Svagheter 
 
Läge 

- Långt för eleverna att ta sig till skolan.   
 

Utemiljö 
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med 

perceptionssvårigheter.  
- Utemiljön inte anpassad för skola i åk 4-9. Viktigt att budgetera för att 

bygga om skolgården efter elevernas behov. Viktig att eleverna har 
sysselsättning på raster. 

- Många kommer att skjutsa sina barn till skolan – viktigt med säker av-
lämning och planering av trafiksituationen i övrigt.  
 

Innemiljö 
- Risk att salar inte blir tillräckligt utrustade och att det inte finns allt som 

behövs för att bedriva undervisning i t.ex NO och idrott. Viktigt att 
sakkunniga pedagoger är med i planeringen av salarnas utformning. Till 
NO-salar behövs dessutom prepareringsrum.  

- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med 
perceptionssvårigheter.  

- Svårt att ha uppsikt över så stora ytor 
- Har hört att det är lyhört mellan klassrum. 

 
Organisation 

- Stor skola kan innebära lång beslutsgång och att det blir tungrott.  
- Skolan känns för stor – svårt att hitta gemensamma nämnare för hela 

skolan. 
- Stor skola har testats tidigare med mindre goda resultat.   
- Många elever – hur får vi tiden att räcka till i praktisk estetiska salar  

(idrott, slöjd, hemkunskap och bild)? 
- Negativt om det blir en rektor. Behov av ett delat rektorsansvar.  
- Finns det flexibilitet i skolan om det är så att den behöver växa ytterli-

gare? 
- Större skolan, mindre trygghet och ökad risk för mobbing.  
- Att F-3 saknas på skolan och att det är ett stort glapp mellan åk 4 och 

högstadiebarnen.  
 
Inkludering 

- Olika klimat från olika skolor och att eleverna hamnar på kollisions-
kurs.  

- Svårt att inkludera särskolan i en stor organisation. 
 
Övrigt 

- Behöver vara ett ordentligt skolbibliotek. Avståndet till stadsbiblioteket 
är för långt.  

- Många tonåringar på ett ställe. Risk för gängbildning, större konflikter 
och att barn ”försvinner” i mängden.  

- Oro för vad som händer 2018-2020. Hur ska vi få plats under den tiden 
som Vasaskolan är för liten och den nya skolan inte står klar? 

- Vad händer med förstelärartjänster när de kommer fler förstelärare till 
samma skola? 
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Möjligheter 
 
Läge 

- Nära till skog och vatten 
- Närhet till idrottshallar. 
- Stadsbussar kan med lätthet gå förbi skolan. 
- Ingen kiosk i närheten. 
- Nära till kanotklubb och minigolf. 

 
Utemiljö 

- Nära till skog och vatten 
- Omväxlande natur 

 
Innemiljö 

- Ändamålsenliga och väl utrustade lokaler för en bra undervisning i 
både praktiska och teoretiska ämnen.  

 
Hot 
 
Läge 

- 70 km/h väg i direkt anslutning till skolan 
- Lång resväg för eleverna 
- Cykelvägen är inte tillräckligt säker  
- Dåliga bussförbindelser 
- Avskärmat från butiker och liknande. 
- Långt till muséer och bibliotek. 

 
Utemiljö 

- Trafiken runt omkring 
 

Innemiljö 
- Nödvändigt med utrymme för fritidsgård eller liknande.  

 
Organisation 

- Risk att planeringen går för snabbt och att provisoriska lösningar blir 
permanenta. 
 

Inkludering 
- Elever och föräldrar som väljer friskolorna försvinner vilket gör att in-

kluderingen mellan olika upptagningsområden uteblir.  
 

Övrigt 
- Förlust av elever till friskolor eftersom avståndet gör att fler  

elever/föräldrar kommer att välja en närmare skola.  
- Det finns ingen central 7-9 skola kvar i Kalmar. 
- Hot uppstår om det inte genomförs på rätt sätt. Erfarenhet från tidi-

gare flyttar och ombyggnationer är att tänka till innan det byggs. Speci-
alsalar i idrott, slöjd, NO och hemskunskap kräver eftertanke och sam-
tal INNAN byggnationer genomförs.  

- Att Linnéuniversitetet inte flyttar ut i tid och att den nya skolan förse-
nas. 
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BILAGA 3 
 

Föräldrasynpunkter 
 
Vid informationsmötet med föräldrar kring förslaget om ny skola på Brofästet 
den 15 mars fanns en påtaglig oro och ett motstånd mot att Vasaskolans elever 
föreslås gå på högstadiet på Brofästet.  
 
Föräldrarna är kritiska till:  
 

- Avståndet – det är långt för barnen att ta sig till skolan. 
- För stor skola – sju paralleller. 
- Att de mjuka värdena inte finns med (trygghet, trivsel, bli sedd etc) när 

man föreslår en stor skola långt från elevernas hem.  
- Farliga vägar att korsa på vägen till/från skolan 
- Trafiksituationen runt omkring. 
- Vad händer 2018-2020? Hur ska barnen få plats på Vasaskolan fram till 

att den nya skolan står klar.  
 
 

Övrigt:  
- Föräldrarna ställer sig frågande till varför uppdraget från politikerna 

bara var att utreda förutsättningar för en skola på Brofästet? Varför 
inte göra samma utredning om en skola på Norrgård och därmed ha 
två alternativ att ta ställning till? 

- Varför tittar ni inte på upptagningsområdet för att se om elever kan 
styras om?  

- Föräldrarna känner oro för att barnperspektivet inte beaktas i utred-
ningen. 
 
 



 

 
 

 

Lindöskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
                                                                                 Adress Lindövägen 3 Kalmar  

Tel 0480-45 00 00 vx │karin.berggren@kalmar.se  
 

  
Handläggare Datum  
Karin Berggren 2016-03-16  
0480-45 32 89 

 
 
Ny skola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys genomförd 
av Lindöskolans elever och personal samt vårdnadshavares synpunkter 
 
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Ris-
ker/hot. 
Analysen har genomförts av elever och personal på Lindöskolan. Samtliga 
klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som underlag till 
diskussion i skolans två elevråd. Synpunkterna har sammanställts och nedan 
redovisas elevernas och personalens synpunkter separat. 
 
Vårdnadshavare på Lindöskolan har inbjudits till ett öppet föräldramöte den 
16 mars 2016. På mötet kom 17 föräldrar. Det har även inkommit två mail 
med synpunkter på förslaget från vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
Bilaga 1:  Elevsynpunkter 
Bilaga 2: Personalsynpunkter 
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter 
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    Bilaga 1 
Elevsynpunkter elevråd Förskoleklass-årskurs 2 
 
Styrkor/Möjligheter 
 
Utemiljö 

- Nya saker att leka med 
- Bättre parkeringsmöjligheter 

 
Innemiljö 

- Mer plats på den nya skolan 
- Mer plats i matsalen 
- Nya fina klassrum och toaletter 

 
Organisation 

- Byter skola i årskurs 4. Slipper byta i årskurs 7. 
 

Inkludering 
- Nya kamrater 

 
Övrigt 

- Kul att börja på en ny skola 
 
Svagheter/Hot 
 
Läge 

- Längre till skolan 
- Kan inte lämna barn på samma ställe 
- Hittar inte till skolan 

 
Utemiljö 

- Kommer sakna utemiljön på Lindöskolan 
- Osäkerhet kring skolgården/lekredskap/klassrum 

 
Organisation 

- Byta skola många gånger 
- Känner inte lärarna 
- Känns tråkigt att byta skola i årskurs 4 
- Skulle sakna Lindöskolans Tillsammansaktiviteter 
- Vill inte splittra klassen 
- Stor skola 

 
Övrigt 

- Känner inte de äldre barnen 
- Syskon man inte får träffa på nya skolan och Lindöskolan 
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Elevsynpunkter elevråd årskurs 3-5 
 
Styrkor/Möjligheter 
 
Läge 

- Kortare avstånd 
 
Ute- och innemiljö 

- Mer plats 
 
Inkludering 

- Fler vänner 
- Äldre vänner 

 
Svagheter/Hot 
 
Läge 

- Längre avstånd 
 

Organisation 
- Osäkerhet med de äldre eleverna 
- Inte få gå på Funkabo på högstadiet 

 
Övrigt 

- Kommer att sakna Lindöskolan 
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Bilaga 2 
Personalsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge 

- Rymligare än på Lindöskolan som idag är trångbott 
 
Innemiljö 

- Nya och fräscha miljöer 
 
Möjligheter 
 
Innemiljö 

- Möjligheter till bättre undervisning när fler lokaler finns att tillgå 
 
Organisation 

- Större chans att få behöriga lärare 
- Lättare att fördela tjänster över mellan- och högstadium 

 
Övrigt 

- Chans till profilerad skola 
 
 
Svagheter 
 
Läge 

- Många barn på högstadiet får en lång skolväg 
 

Utemiljö 
- Skolgård? 
- Utemiljön kan aldrig bli så bra som på Lindöskolan 

 
Organisation 

- Svårare att ha gemensamma aktiviteter när Lindöskolan finns på två ställen 
- Vi tappar helhets/åldersperspektivet 
- Alldeles för stor skola med 7 paralleller 

 
Hot 
 
Innemiljö 

- Var kommer slöjdsalarna att vara? Förflyttningar? 
 

Organisation 
- Personalsplittring om en del av personalen byter arbetsplats/skola 
- Lindöskolans mellanstadium blir en alldeles för liten del på skolan 
- Lindöandan försvinner 
- Vi förlorar fler barn till friskolor 
- Rektor kan bli långt från verksamheten 
- Om Lindöskolan får samma rektor som högstadiet försvinner Lindöskolan 

lätt i mängden 
- Svårt med samarbete med Lindöskolans lågstadium 
- Att kombinera skolidrott med en idrottsförening 
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Övrigt 

- Risk att detta är en quickfix och att politik går före pedagogik 
- Dyrt med många nya specialsalar för No, slöjd och hemkunskap 
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Bilaga 3 
Föräldrasynpunkter och frågeställningar 
 

- Bra alternativ till Södra skolan. Bättre läge än Södra skolan. 
 

- Skolvägen måste säkerställas. 
- Risk att Lindöidentiteten försvinner. 
- Farhåga över en ökad anonymitet bland eleverna. Att de inte ska bli 

sedda. 
- För stor skola med sju paralleller på högstadiet. 
- Lindöskolans mellanstadium blir en väldigt liten del av en stor skola. 
- Utemiljön upplevs instängd pga att utegården är omgärdad av väg-

gar/hus. 
- Många olika verksamheter på ett och samma ställe. Kan upplevas 

som ”spretigt”. 
- Farhåga för att kränkningar mellan elever kan öka. 
- Hur kommer elevvården att organiseras när Lindöskolan finns på två 

ställen? 
- Olämplig åldersfördelning på skolan. 
- Vad händer 2018-2020? Hur ska eleverna på Lindöskolan få plats 

under den perioden? 
- Varför har kommunen prioriterat att bebygga Lindöskolans skolgård 

med nya förskoleavdelningar i stället för nya skollokaler? 
- Kommer det att finnas fritidshem på den nya skolan? 
- Om även simhallen placeras i området. Kan det innebära att många 

som inte går på skolan kommer att vistas där? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Åtgärdslista ‐ Brofästet, säkra skolvägar  Linda Almljung‐Törngren 2016‐04‐08

Pernilla Juto
Nummer i kartbild 
(se nästa flik, 
åtgärdskarta)

Plats Åtgärd/Utredas Kommentar Kostnadsställe Tidplan Kostnad (tkr)

1 Trollbackevägen, väster om 

Olvonstigen
Passageåtgärd, som Täljstenen, hastighetssäkring och ÖG 
(i framtiden cykelöverfart eller redan nu)

Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen 
för att förbättra befintliga miljöer.

2017 500

2 Kungsgårdsvägen vid Jacob 
Smålännings gata

Passageåtgärd norr om gatan och övergångställe söder 
om gatan, nytt ÖG samt rivning för att göra om befintligt 
ÖG till passage.

Lyfter behovet i detaljplanen Kungsgårdsvägen. Är 
aktuell i samband med gång‐ och cykelväg utmed 
Jacob Smålänningsgata.

DP (PJ) 2017‐2018 300

3 Perstorpsvägen Ny gång‐ och cykelväg Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA‐området 
sätter igång.

DP (CFN/MG) När pengar finns. 1750

4 Perstorpsvägen Hastighetssäkra övergångstället vid Bergabanan Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvägen. DP (PJ) 2017‐2018 300
5 Gröndalsvägen Se över sektionen på avsnittet mellan Brofästet och gång‐ 

och cykelvägstunneln vid Lindöskolan.
Utredning krävs och utifrån denna behöver 
ekonomiska medel för eventuella åtgärder äskas.

Utredning först, stor 
kostnad

Innan 2020 5000

6 Gröndalsvägen norr om 

Arkitektgatan
Ta bort övergångstället, rivningskostnad. Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen 

för att förbättra befintliga miljöer.
SF via LA? Nu? 200

7 Galggatan Hastighetssäkra övergångstället Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA‐området 
sätter igång.

DP (MG) När pengar finns. 300

8 Kungsgårdsvägen vid Galggatan Övergångstället Lyfts och ses över i samband med planering av 
Stagneliusgatan

Inv. projekt (MG) När pengar finns. 300

9 Hantverksgatan Gång‐ och cykelväg Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen. DP (JB) 1050

10 Magistratgatan i norr vid 
vändplatsen

Förhindra cykeltrafik på gångbanan Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen 
för att förbättra befintliga miljöer.

SF via LA Omgående (skyltning på 
gång)

100

11 Norra vägen vid Biskopsgatan Se över övergångstället (tas det bort eller kan vi ersätta 
med något)

Tas med när sektionen för Norra vägen ses över 
2016.

Inv.projekt (TB) 2017 200

12 Erik Dahlbergs väg vid 
Lindölundsgatan

Passageåtgärd Tas med när gång‐ och cykelväg byggs längs 
Magistratgatan 2016.

Inv.projekt (JB/MG) 2016 300

13 Erik Dahlbergs väg vid S:ta 
Gertruds gata

Övergångställe (med belysning) Ekonomiska medel behöver äskas. 2016 300

14 Torsåsgatan vid 
Lorensbergsleden

Se över övergångstället Behöver ses över, belysning och målning ses över 
2016.

Utredning, målning & 
belysning? (JB)

2016 & när utredning och 
pengar finns.

300

15 Lorensbergsleden mellan 
Bragebron och Torsås gatan

Se över övergångställena Behöver ses över, belysning och målning ses över 
2016.

Utredning, målning & 
belysning? (JB)

2016 & när utredning och 
pengar finns.

300

16 Parken mellan järnvägen och 
Olof Palmés gata

Belysning, ÖG‐belysning och ca 2 stolpar i parken Lyfts och tas med i den kontunerliga planeringen 
för att förbättra befintliga miljöer.

När pengar finns. 200

17 Rådmansgatan Övergångställe Lyfts och utreds i samband med detaljplan Spiggen. DP (JB) 300
Samtliga gång‐ och 
cykelvägstunnlar

Belysning, 11 st GC‐tunnlar omfattas som skolvägar Pågår ett arbete med att rusta upp all belysning, 
extra satsningar ska göras i gång‐ och 
cykelvägstunnlar.

SF Upprustningen kommer att 
ta några år, GC‐tunnlar är 
prioriterade.

1100

fortsättning på nästa blad



Nummer i flik 
ytterliggare åtgärder

Plats Åtgärd/Utredas Kommentar Kostnad (tkr) Tidplan Kostnad (tkr)

1 Brändtorpsvägen öster till 
befintlig parkering

Ny lokalgata anpassad för Lbn‐ Pb, eller Lbn‐Lbn 600

2 Parkering vid Svinövägen Utökad parkering, hela parkeringen görs om och 
asfalteras

4500

3 Svinövägen Byggas om och breddas (Är ca 4m bred och ca 6,5m bred 
på mittersta gatuavsnittet.)

450

4 Lokalgata in till Tennishallan Bredda hela gatuavsnittet 450
5 Vändplan vid Tennishallen Ny vändplan Kan vara svår att anlägga p.g.a. brist på yta.  300

Projektering (12%) 2292
Oförutsätt (20%) 3820
Totalsumma: 25212



Åtgärdskarta



Ytterliggare kostnader
Nya investeringar, se gukmarkerat i illustrationsbilden nedan.

1 Ny lokalgata anpassad för Lbn‐ Pb, eller Lbn‐Lbn
2 Utökad parkering, hela parkeringen görs om och asfalteras
3 Svinövägen till parkeringen behöver byggas om. 
(Är ca 4m bred och ca 6,5m bred på mittersta gatuavsnittet.)

2
3
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UTDRAG 
 
Sammanträdesdatum 
2016-04-20 

 
Barn- och ungdomsnämnden 
 
 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 april 2016 
 

§ 33 

Grundskola och förskola på kv. Telemarken 

Dnr BUN 2016/0060 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2016-04-07. 

- Tillägg till utredningsuppdrag - Brofästet som F-9 skola? 
- Trafiköversyn inför en eventuell skola på Brofästet. 
- SWOT-analys Kalmarsundsskolan. 
- SWOT-analys Vasaskolan. 
- SWOT-analys Lindöskolan. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB 
utreda förutsättningar för en ny skola på kv. Telemarken i samband med att 
Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två delar: 
- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på kv. Telemarken, 
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på kv. 

Telemarken. 
 
Förutsättningar för att placera särskola på kv. Telemarken har tidigare redovisats. 
I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslutade 
barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare 
skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på 
kv. Telemarken. 
 
Förvaltningskontoret redovisar i tjänsteskrivelse, daterad den 7 april 2016, 
uppdraget att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på 
kv. Telemarken. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen att det, utöver särskola, finns bra 
förutsättningar för skola och förskola på kv. Telemarken. Mot bakgrund av 
stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya 
skollokaler, ger kv. Telemarken goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om 
alternativet ställs mot att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver 
stora investeringar och i flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola 
på kv. Telemarken löser lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan 
och Kalmarsundsskolan samt ger möjlighet till fler förskoleplatser. 
 
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i 
centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det 
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Barn- och ungdomsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2016-04-20 

 
innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det 
sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och 
har sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns 
goda möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till kv. Telemarken. 
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är 
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare. 
 
 
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda 
skolor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter 
(SWOT). 
Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och 
Kalmarsundsskolan. Under förutsättning att beslut tas kommer personalens 
synpunkter kring skolorganisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning 
att beaktas i genomförandeprocessen. 
 
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan 
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete 
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla 
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra 
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas). 
Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny 
skolorganisation tas fram. Det innebär att ett behov ses av att beslut om 
inriktning tas relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag. 
 
1. Lasse Johansson (S), Leila ben Larbi (V), Robert Sigvardsson (S), Eva 

Jarstad (S), Micaela Glindarv (S) och Patric Vadman (C) föreslår att barn- 
och ungdomsnämnden ska 
- bifalla förvaltningskontorets förslag om att överlämna utredningen till 

kommunfullmäktige, 
- tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms 

på kv. Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till 
lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan. 

 
2. Måns Linge (M) - med instämmande av Pelle Sederkvist (M), Björn 

Brändewall (L) och Eric Dicksson (KD) - föreslår att barn- och 
ungdomsnämnden ska avslå Lasse Johanssons m.fl. tilläggsförslag. 

 
3. Björn Brändewall (L), Måns Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Eric 

Dicksson (KD) föreslår att barn- och ungdomsnämnden ska uppdra åt 
Funkaboskolan att utföra en SWOT-analys liknande de som har gjorts på 
andra berörda skolor, och bilägga denna till utredningen. 

 
Ajournering 
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Barn- och ungdomsnämndens sammanträde ajourneras kl 15:40-16:05. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden först i 
enlighet med förvaltningskontorets förslag att överlämna utredningen om 
förutsättningar för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till 
kommunfullmäktige. 
 
Ordföranden frågar härefter om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla eller 
avslå Björn Brändewalls m.fl. förslag om att uppdra åt Funkaboskolan att 
utföra en SWOT-analys liknande de som har gjorts på andra berörda skolor, 
och bilägga denna till utredningen. Han finner att barn- och ungdomsnämnden 
bifaller förslaget. 
Avslutningsvis frågar ordförande om barn- och ungdomsnämnden vill bifalla 
eller avslå Lasse Johanssons m.fl. förslag om att tillstyrka att särskola, förskola, 
mellanstadium och högstadium inryms på kv. Telemarken och uttala att det är 
viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet 
träningsskolan. Han finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Omröstning begärs. Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande 
omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla Lasse Johanssons m.fl. förslag 
röstar ja, den som vill avslå det röstar nej”. Vid omröstningen avges 6 ja-röster 
och 5 nej-röster. 
 
Ja-röst: Leila ben Larbi (V), Robert Sigvardsson (S), Eva Jarstad (S), Micaela 
Glindarv (S), Patric Vadman (C), Lasse Johansson (S). 
 
Nej-röst: Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD), Måns Linge (M), Pelle 
Sederkvist (M), Micael Foghagen (SD). 
 
Det innebär att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att 

1. överlämna utredningen om förutsättningar för ytterligare 
skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäktige, 

2. tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms 
på kv. Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till 
lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan, 

3. uppdra åt Funkaboskolan att utföra en SWOT-analys liknande de som 
har gjorts på andra berörda skolor, och bilägga denna till utredningen. 

Reservationer 
Måns Linge (M), Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD) och Pelle 
Sederkvist (M) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut: 
 
”Vi anser att barn- och ungdomsnämnden fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för skola på Brofästet, inte till- eller avstyrka det. Med 
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anledning av det reserverar vi oss till förmån för avslag på förslaget att ’Barn- 
och ungdomsnämnden tillstyrker att särskola, förskola, mellanstadium och 
högstadium inryms på kv. Telemarken och uttalar att det är viktigt att få 
tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet 
träningssärskolan’.” 
 
Micael Foghagen (SD) reserverar sig mot barn- och ungdomsnämndens beslut 
att tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms på kv. 
Telemarken och uttala att det är viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som 
möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan. 

Protokollsanteckning 
Björn Brändewall (L), Eric Dicksson (KD), Måns Linge (M) och Pelle 
Sederkvist (M) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare 
skolverksamhet till Brofästet. Men för att det även ska bli *bra* 
skolverksamhet är det många saker som måste tas hänsyn till. 
 
En stor skola kan antingen fungera bra och frigöra resurser för ökad kvalitet, 
eller så skapas social oro med mobbning och sämre resultat som följd. Carl-
Henrik Adolfssons forskningsöversikt ’Skolstorlekens påverkan på elevers 
skolprestationer och sociala situation i skolan’ (2014) konstaterar att det inte 
går att entydigt slå fast att skolstorleken har betydelse för elevers skolpresta-
tioner, men att det samtidigt finns flera studier som pekar på att elever, särskilt 
högstadieelever med socialt utsatt bakgrund, presterar bättre på mindre skolor. 
På en stor skola som på Brofästet kan det således vara helt avgörande hur 
rektorn organiserar skolan. Kalmarsundsskolan är en skola som i vår mening 
har arbetat framgångsrikt med detta; lokalerna är uppdelade i olika block med 
mindre uppehållsrum istället för bara ett enda stort; schemat är upplagt så att 
inte alla klasser har rast samtidigt; man har frigjort resurser för skolvärdinna så 
att eleverna blir sedda utanför lektionstid. Det är viktigt att dessa och andra 
lärdomar tas tillvara för att skapa en trygg skolmiljö och bibehålla känslan av en 
liten skola, trots att skolan är stor. 
 
En grundtanke med att flytta Särskolan till Brofästet var att eleverna skulle få 
integrera sig, dvs få umgås med jämnåriga elever i grundskolan. I utredningen 
föreslås mellan- och högstadium, men inget lågstadium. Detta trots att många 
särskoleelever mognadsmässigt är mer i nivå med de yngre eleverna och funkar 
bäst i spontan lek med dessa. Liggande förslag är alltså inte optimalt för 
Särskolan. 
 
En förskola med 8 avdelningar i samma byggnad skulle bli rekordstort för 
Kalmar och det ställer vi oss tveksamma till. På samma sätt som med 
högstadiet, ställer detta krav på förskolechef att organisera det, och det kan 
behövas många ingångar för att minimera mängden spring och möten vid 
lämning och hämtning. Vi anser även att en förskola av denna volym behöver 
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ha ett mottagningskök av något slag, för att försäkra att spring med matvagnar 
och disk inte lämpas över på den pedagogiska personalen. 
 
Om simhall placeras här kan det vara mycket gynnsamt för träningsskolan. 
Men det kräver att den simhallen faktiskt byggs med en träningsbassäng, som 
har högre vattentemperatur, lift, olika djup och en lugn ljudmiljö. Detta finns 
för närvarande inte med i Kultur- och Fritids planering för simhall, så 
Kommunfullmäktige behöver i så fall ställa detta krav särskilt inför 
upphandling och arkitektuppdrag. Eventuellt kan samarbete sökas med 
Landstinget, då det skulle komplettera deras eget behandlingsbad i Kalmar, 
som ofta är fullbokat, med ökad kapacitet. 
 
Som utredningen påpekar så är det positivt för integrationen att elever från 
olika bakgrund, som Vasaskolan och Kalmarsundsskolan, får blandas. Men 
samtidigt kan denna omorganisation leda till rakt motsatt effekt för 
Funkaboskolan. Funkaboskolan har redan gått miste om eleverna från 
Läckeby, sedan Åbyskolans elever nyligen börjat gå på högstadiet i Lindsdal 
istället. Med detta förslag försvinner även eleverna från Lindöskolan, dvs 
Ängö, Kvarnholmen, Östra Malmen och Getingen. Kvar på Funkaboskolans 
högstadium blir elever från Funkabo, Berga, Djurängen och Krafslösa. Detta 
innebär sammantaget ett förändrat elevunderlag, geografiskt mer koncentrerat 
och med större tyngdpunkt på social bakgrund med hög SALSA-faktor.” 
 

Sekreterare 
Iréne Jonsson 
 

Justeras 
 
Lasse Johansson Eva Jarstad 
Ordförande  
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Grundskola och förskola på kv. Telemarken 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna utredningen om förutsätt-
ningar för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäk-
tige. 

Sammanfattning 
Utredningen konstaterar att det, utöver särskola, finns bra förutsättningar för 
skola och förskola på kv. Telemarken. Mot bakgrund av stora barn- och elev-
ökningar i centrala Kalmar, och därmed behov av nya skollokaler, ger kv. Te-
lemarken goda möjligheter. Detta gäller i synnerhet om alternativet ställs mot 
att bygga nya skol- och förskolelokaler, vilket kräver stora investeringar och i 
flera fall inte ens är fysiskt möjligt. Skola och förskola på kv. Telemarken löser 
lokalbehoven för särskolan, Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan 
samt ger möjlighet till fler förskoleplatser. 
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i cen-
tralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det inne-
bär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. I det sam-
manhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg och har 
sin skola i närområdet. Den trafiköversyn som gjorts visar att det finns goda 
möjligheter till säker skolväg för de elever som ska till kv. Telemarken. 
En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är 
dock prioriterat att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare. 

Uppdraget 
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med KIFAB 
utreda förutsättningar för en ny skola på kv. Telemarken i samband med att 
Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av två delar: 

- att utreda förutsättningar för att placera särskolan på kv. Telemarken, 
- att utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet 

på kv. Telemarken. 
 
Förutsättningar för att placera särskola på kv. Telemarken har tidigare redovi-
sats. 
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I samband med att den utredningen lämnades till kommunfullmäktige beslu-
tade Barn- och ungdomsnämnden att kommande utredning om ytterligare 
skolverksamhet också skulle belysa möjligheterna till en fullständig F-9 skola på 
kv. Telemarken. 

Bakgrund 
Antalet elever i grundskolan ökar kraftigt de kommande åren. Detta gäller i 
synnerhet centrala Kalmar, både på grund av större barnkullar och som en 
effekt av förtätat bostadsbyggande. Befintliga skolor är redan i dag i stort sett 
fullt utnyttjade och nya skollokaler kommer att behövas inom några få år. 
Särskolan i Kalmar har sedan länge varit i behov av nya och ändamålsenliga 
lokaler. En viktig princip för placering av särskolan har också varit att denna 
bör ligga tillsammans med en grundskola. 
Nya skollokaler behövs alltså i centrala Kalmar. Det innebär i sin tur stora 
kommunala investeringar eller att söka lösningar i de lokaler kommunen redan 
äger. Ett problem i sammanhanget är också att de skolor som behöver utökad 
kapacitet, främst Vasaskolan och  Lindöskolan, saknar fysisk möjlighet att 
byggas ut. 

 
 
Ovanstående bild visar den procentuella elevutvecklingen i centralortens skol-
områden. Fram till i dag har elevunderlaget i Vasaskolans, Lindöskolans och 
Kalmarsundsskolans områden ökat kraftigt. Samtliga skolor kommer även fort-
satt att få ytterligare elevökningar. Fördelningen mellan enskilda områden är 
beroende av när och i vilken omfattning enskilda bostadsprojekt blir inflytt-
ningsklara.  
Beslutet om Linnéuniversitetets nybyggnation och flytt till hamnen gör att flera 
stora lokaler blir tillgängliga. Många av dessa ägs av kommunen via KIFAB. 
Det är då naturligt att undersöka om någon av dessa är lämplig för att möta 
behovet av skollokaler. Efter inledande studier är den sammantagna bedöm-
ningen att kv. Telemarken har de lokaler som bäst motsvarar skolans behov. 

Skola på kv. Telemarken 
kv. Telemarkens centrala läge och stora lokalytor kan inrymma flera verksam-
heter såsom förskola, grundskola samt särskola. I flera delar kan lokalerna en-
kelt anpassas till skolans behov utan omfattande investeringar. I hotelldelen av 
lokalerna finns dessutom en matsal och ett kök. 
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Särskola 
kv. Telemarken har kapacitet att inrymma särskola med möjligheter att an-
passa lokalerna efter verksamhetens behov. En viktig förutsättning för särsko-
lans placering är att det finns en grundskola på samma ställe. Med en sådan 
lösning uppfylls grundtanken med en integrerad särskola. Möjligheter, anpass-
ningsbehov etc. har nu utretts och man kan konstatera att förutsättningarna är 
goda.  
 
Mellanstadium 
När det gäller grundskolan planeras kv. Telemarken inrymma Lindöskolans 
mellanstadium. Genom en flytt av årskurserna 4-6 till kv. Telemarken löses 
Lindöskolans framtida lokalbrist. Lindöskolan tillsammans med kv. Telemark-
en ger därmed långsiktig möjlighet att tillgodose behovet av skola för centrala 
Kalmar när antalet bostäder ökar. 
 
Högstadium 
Vidare flyttas årskurserna 7-9 från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan till kv. 
Telemarken och bildar nytt högstadium. Detta får då en storlek som möjlig-
gör bra tjänstefördelning och behöriga lärare i alla ämnen. Det har också förde-
lar ur integrationssynpunkt med elever från många typer av bostadsområden 
och bakgrund.  
För Vasaskolans del innebär en flytt av årskurserna 7-9 att ytor på skolan fri-
görs för årskurserna F-6 vilket säkerställer behovet av skollokaler, även på 
längre sikt. Vasaskolans lokalsituation är också den som är mest akut där sko-
lan inom något/några år inte kommer att få plats med eleverna i området. 
Några årskurser kommer att behöva flytta oavsett lösning. 
Kalmarsundskolan skulle om några år ha i närheten av 1000 elever med nuva-
rande organisation. En flytt av årskurserna 7-9 innebär att skolan minskas nå-
got och ges möjlighet att klara ökande elevantal. Delar av de planerade lokal-
förändringar på skolan inte är nödvändiga längre, men anpassning av nuva-
rande högstadielokaler till elever i årskurser F-6 måste göras. 
Funkaboskolan påverkas också, men i mindre omfattning, eftersom skolan i 
dag tar emot elever från Lindöskolan i högstadiet. I framtiden skulle då dessa 
elever gå i högstadiet på kv. Telemarken. Det innebär att även Funkaboskolan 
får kapacitet för framtida elevökningar. 
 
Gemensamma funktioner och lokaler 
Särskola och grundskola på kv. Telemarken kan med fördel ha vissa gemen-
samma lokaler för t.ex. skolhälsovård, slöjd, hemkunskap, skolledning och per-
sonalutrymmen. Planeringen bör alltså i ett tidigt skede ha detta helhetsper-
spektiv.  

F-9 skola? 
I samband med nämnden beslutade att överlämna utredningen om förutsätt-
ningar för särskola till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg. 
”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” 
Denna delutredning har tidigare presenterats för Barn- och ungdomsnämnden. 
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Sammanfattning: 
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans 
lågstadium och skapa en F-9 skola på kv. Telemarken. Lindöskolan har funge-
rande lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevök-
ningar. 
 
För särskolans del finns fler argument, framför allt ännu större möjligheter till 
inkludering, om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande ut-
gångspunkt för särskola och grundskola på kv. Telemarken är inkluderingstan-
ken. Redan i ett läge med grundskolans mellan- och högstadium finns goda 
möjligheter. 
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en 
avvägning mellan olika intressen.  
En grundskola med även lågstadiet på kv. Telemarken skulle vara positivt för 
särskolan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar 
då främst om utemiljöer, skolorganisation och att kv. Telemarken skulle bli en 
ännu större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns. 
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det 
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola 
på kv. Telemarken. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas syn-
vinkel, finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lin-
döskolan. 

Antal elever på kv. Telemarken 
Prognosen nedan ger en uppfattning om hur stora skolorna kommer att vara 
2019. Bygger på kommunens delområdesprognos som i dagsläget sträcker sig 
till 2019. Ny delområdesprognos kommer i juni. Eftersom en ny skola ”avlas-
tar” övriga skolor kommer det att skapa utrymme för framtida elevökningar i 
centrala Kalmar. 
 
  Elevantal     
Skola 2015 2019* Kommentar 
Funkaboskolan 669 610 Tappar elevunderlaget från Lindö till högstadiet 

Lindöskolan 257 160 
Mellanstadiet flyttas till kv. Telemarken (men tillhör 
Lindöskolan) 

Kalmarsundsskolan 809 640 Högstadiet flyttas till kv. Telemarken 
Vasaskolan 573 450 Högstadiet flyttas till kv. Telemarken 
Särskola 55 62 (Ingår i nedanstående) 
kv. Telemarken 0 700 Ny särskola och skola 

*inkl. elevökning t.o.m. 2019 

Dimensionering 
Skolan beräknas i ett första läge att ha ca 700 elever. Utöver träningssärskola 
och grundsärskola ingår två paralleller för mellanstadiet (ca 140 elever) och 7 
paralleller högstadiet (ca 500 elever) En skola på kv. Telemarken bör dock di-
mensioneras för att kunna rymma framtida elevökningar. Det innebär att lo-
kalprogram (behov av klassrum etc.) har viss överdimensionering jämfört mot 
den elevutveckling vi kan göra prognos för på kort sikt.  

Lokalförslaget 
Med utgångspunkt i det lokalprogram (antal elever, klassrum, specialsalar, mat-
sal etc.) som tagits fram har Atrio arkitekter gjort ett förslag på hur kv. Tele-
marken kan disponeras och anpassas till särskola, skola och förskola.  
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Förslaget innebär att stora delar av de två huvudbyggnaderna används för skol-
verksamhet. Sammantaget utnyttjas lokalerna (ca 14 000 m2) enligt följande: 
 
Högstadium 6 605 m2 
Mellanstadium 1 295 m2 
Gemensamt 1 395 m2 
Kök    350 m2 
Särskola 2 520 m2 
Förskola 1 720 m2 
Hörsal (ingår inte i skolverksamheten)   395 m2 
 
Plan 1 
Suterrängplan. Innehåller No-salar, bildsalar och slöjdsalar. Här finns också 
flera nya entréer till byggnaden. Dessa finns i anslutning till befintliga trapphus. 

 
Plan 2 
Markplan. Här finns särskolan, kök och matsal, hemkunskap, allmänna utrym-
men, teorisalar för mellan- och högstadium, musik, fritids och skoladministrat-
ion. Hörsalen (rödmarkerad) behålls och ingår inte i skolytorna. 
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Köket kommer att minskas och byggas om. Anledningen är att utrustningen 
och lokaler i vissa delar är ca 40 år gamla och behöver ersättas. 
 
Plan 3 
Planet innehåller bibliotek, skolhälsovård och arbetsplatser/personalutrymmen. 
Här finns också de enda utrymmen i byggnaden som inte utnyttjas av skolan 
(kontor). Inte heller ”mediehuset” i öster mot Ängöleden utnyttjas för skola. 

 

Utemiljö och skolgårdar 
Anpassningar av utemiljön krävs. Nedanstående bild ger förslag för hur skol-
gårdar kan disponeras. I dagsläget som tänkbara områden, och i ett scenario 
där fler entréer till huvudbyggnaden anordnas. Detta utesluter stora delar av de 
parkeringar och biltrafik som finns på området i dag. 
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Parkering för hämta/lämna-funktion, för besökande och personal anordnas på 
området men parkeringar och trafik för idrottsområdet kommer inte längre att 
kunna ske på fastigheten. 

Åtgärder utanför fastighetsmark (SBK) 
Utredningen pekar på några områden utanför fastighetsmark som kommer att 
kräva åtgärd. Detta behöver vara genomfört i samma tid som planerad skol-
start, d.v.s. höstterminen 2020. I vissa fall redan till 2019 då parkeringar stängs 
av i samband med byggnation. 

• Parkeringen väster om Ängöleden, d.v.s. vid Ekudden, behöver utvid-
gas för att tillgodose behovet från idrottsområdet. 

• Tillgänglighet för transporter och spelarbussar till idrottsområdet. 
(Från Rådmansgatan?) 

• Tillgänglighet till befintlig parkering för boende/idrott som är kvar på 
fastighetens nordvästra hörn. 
(Från Rådmansgatan?) 

• Angöringen mot Gröndalsvägen från skolområdet. Sannolikt kommer 
trafikmängden öka, i synnerhet på morgonen när trafiken på Gröndals-
vägen är tät. Det handlar om skolskjuts till särskolan och föräldrar som 
lämnar sina barn till skola och förskola. 

• Friyta för förskolans ändamål utanför fastighetsmark i söder mot kolo-
niområdet. 

Förskola 
Antalet förskolebarn ökar i Kalmar och i synnerhet i de centrala delarna av 
staden. Orsaken är även här ökande barnkullar och ett förtätat bostadsbyg-
gande. kv. Telemarken ger möjligheter till förskola med ett bra läge i staden, 
men här krävs att friytor för lek kan säkerställas. En förskola med totalt 8 av-
delningar i två plan är möjlig i den friliggande byggnaden i söder (där FOJO 
och en del bostäder finns i dag) 
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Förskolan får där bra angöringsmöjligheter och möjlighet till de friytor för 
lek/utevistelse som krävs. (Planändring?) 
Maten till förskolan får i detta fall transporteras från skolans kök. 

Idrott  
En viktig förutsättning (nödvändig) för en skola på kv. Telemarken är en hall 
för skolidrott. Kalmar tennisklubb planerar att utöka sin hallkapacitet och 
inledande kontakter har tagits om möjligheterna till idrottsundervisning i klub-
bens lokaler. Utöver detta är utgångspunkten också att Gröndals B-plan kan 
utnyttjas för idrottsändamål dagtid. Om en simhall placeras här ökar det möj-
ligheterna för både särskolans och skolans idrottsundervisning. Detta gäller i 
synnerhet träningsskolan där elever som behöver det kan få tillgång till bas-
sängträning. En simhall skulle också kunna bidra till skolans attraktivitet.  

Avstånd och skolskjutsar och trafik 
Oavsett var i centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar att upp-
stå. Det innebär att skolvägar måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras.  
I det sammanhanget är det prioriterat att de yngsta eleverna får kortast skolväg 
och har sin skola i närområdet. 
En etablering på kv. Telemarken innebär att många högstadieelever får längre 
till skolan. De flesta elever kommer att ha en resväg som är kortare än 5 km 
men det finns delar inom det tänkta upptagningsområdet som har längre resväg 
och därmed rätt till skolskjuts. Utöver eleverna från Rockneby kommer vissa 
högstadieelever som bor i Ljusstaden och Björkenäsområdet (mer än 5 km) att 
få skolskjuts. Avser då busskort till linjelagd trafik. 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en Trafiköversyn inför en eventuell 
skola på Brofästet (Bilaga). Som helhet bedöms skolvägarna vara bra. Det 
finns många färdvägar som består av gång och cykelvägar samt bostadsgator 
som är hastighetsbegränsade till 30 km i timmen. Trafiköversynen ger också 
förslag på åtgärder, vissa redan planerade, som ytterligare kan förbättra säker-
heten.  

Stor skola? 
kv. Telemarken blir, sett i Kalmarperspektiv, en relativt stor skola. Dock inte 
större än t.ex. Kalmarsundsskolan är i dag. I huvudsak finns det tre områden 
som behöver belysas utifrån att skapa en skolenhet av den här storleken: 

• Lärares behörigheter/legitimationer och ämnesutveckling 
• Elevernas trygghet och trivsel 
• Stordrift ur ekonomiskt perspektiv 

När det gäller lärares behörigheter och krav på legitimation för de ämnen och 
årskurser läraren undervisar i innebär en större skola, med flera paralleller, 
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större möjligheter att skapa tjänster som stämmer mot lärarnas behörighet. 
Detta i sig är ur konkurrenssynpunkt attraktivt när vi behöver anställa lärare. Ju 
större tjänsteunderlag, desto fler möjligheter att lösa tjänstefördelning på ett 
optimalt sätt. Dessutom kommer det att finnas flera lärare som undervisar i 
samma ämnen, vilket möjliggör pedagogiska vinster så som ämnesutveckling, 
utbyte av erfarenheter med kollegor i samma situation.  
Elevernas trygghet och trivsel är en viktig faktor. Det går dock inte att dra 
några slutsatser att en mindre skola är att föredra framför en större. Kalmar 
kommun har under en lång tid, årligen genomfört trivsel- och trygghetsenkäter 
bland kommunens skolor. Det finns inte något som indikerar att trivseln eller 
tryggheten skiljer sig mellan större och mindre skolenheter. Istället kan slutsat-
sen, av enkäterna, dras; på Kalmar kommuns samtliga skolor är trivsel och 
trygghet bland eleverna hög, betydligt högre än rikssnittet.  
Utformningen av lokalerna med flera entréer och kapprum ger också möjlig-
heter till mindre arbetsenheter inom skolan.  
Slutligen finns synergieffekter att göra om skolenheten är stor; ju större ”eko-
nomiska muskler” en skolenhet har desto större möjlighet finns att hitta sam-
ordningsvinster och på så sätt frigöra resurser som kan riktas till enskilda elever 
med större stödbehov såväl som till enskilda elever med behov av större utma-
ningar. På en skola med större ekonomiska ramar finns bättre möjligheter att 
bygga moderna specialsalar i exempelvis slöjd, hem och konsumentkunskap, 
fysik, kemi och biologi vilket ger ännu bättre förutsättningar att bedriva en 
undervisning av hög kvalitet.  

Investeringar och kostnader 
Behovet av nya skollokaler i centralorten kommer att finnas oavsett lösning, 
antingen genom att bygga nya skollokaler eller att utnyttja befintliga lokaler. 
I båda fallen uppstår också kostnader i infrastruktur t.ex. säkra skolvägar.  
Utgångspunkten är då att det är bättre resurshushållning om redan befintliga 
lokaler kan användas. När det gäller relationen mellan kostnader för att bygga 
nytt eller kostnader för att bygga om får man dock utrycka sig med viss försik-
tighet. Detta mot bakgrunden att kostnader för att bygga nya lokaler för för-
skola och skola i motsvarande omfattning inte tagits fram.  
Den preliminära hyreskostnaden för samtliga lokaler och verksamheter, inklu-
sive skolgårdar har beräknats till ca 1600 kr/m2. 
Kostnaden kan relateras till hyreskostnader för nyproduktion som i snitt för 
förskola, särskola, skola och kök ligger på ca 2 800 kr/m2. 
 
Om övrig skolverksamhet flyttas till kv. Telemarken frigör detta lokaler som 
under en period kan användas som förskola. Exempel på detta är: 
- Lokaler frigörs på Kalmarsundsskolan som kan användas av förskolan. 
- Lokaler frigörs på Lindö som kan användas av förskolan. 
- Under en period på några år kan det finnas tillgång till lokaler för förskolan 

på Vasaskolan. 
Det innebär att planerade investeringar i förskolor kan senareläggas eller att 
behovet av utbyggnad minskas i det korta perspektivet. På längre sikt måste 
lokalerna utnyttjas för skolans räkning och förskolan byggas ut. 
Med etablering av ny skola på kv. Telemarken enligt ovan ser Barn- och ung-
domsförvaltningen ett minskat behov av investeringar, eller vidare planering 
för investeringar. Befolkningsutveckling och bostadsbyggande kan dock ge nya 
förutsättningar för planeringen. 
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Tidsaspekter 
Linnéuniversitetet avser att flytta ut de sista delarna av verksamheten på kv. 
Telemarken under 2019. (ledigt från kvartal 3, 2019) Samtidigt löper kontraktet 
med nuvarande hotell och konferensverksamhet ut. Därefter kan en ombygg-
nad och anpassning till särskola, grundskola, förskola och kök ske. Även för-
ändringar av utemiljön genomförs då. Eftersom dessa byggprojekt har relativt 
stor omfattning och innebär mycket störningar är det en fördel om allt görs 
samtidigt och när de nuvarande hyresgästerna flyttat ut. Det innebär att en ny 
skola inklusive särskola, på kv. Telemarken kan tas i bruk från höstterminen 
2020. Särskolans träningsskola bör dock prioriteras och med utgångspunkten 
att flytta in tidigare.  
Utifrån skolornas lokalbehov hade det dock varit önskvärt att starta något år 
tidigare. Det innebär också att skollokaler som kan omvandlas till förskola 
(främst Kalmarsundsskolan) inte blir tillgängliga i den tid när behovet uppstår. 
Planeringen för förskoleplatser i centralorten får därmed göras i det perspekti-
vet. 
 
Tillfälliga lösningar 
Vasaskolans och Lindöskolans lokalbrist måste få en lösning under några år. 
Vasaskolan kan, med viss ansträngning, klara elevökningen fram till 2018 och 
Lindöskolan till 2019. När det gäller Vasaskolan ser vi möjligheter på Tullbro-
skolan men för Lindöskolan återstår problemet att lösa. 
 
Även Kalmarsundsskolan växer ur sina lokaler 2019 och det kommer att bli 
trångt.  

Andra alternativ  
Med uppdraget att KIFAB’s lediga lokaler i första hand skall prövas för skolut-
byggnad har utredningen också översiktligt studerat andra alternativ. Det gäller 
då Storken och Norrgård.  I det sammanhanget faller Storken bort eftersom 
lokalerna har relativt få ytor som kan utnyttjas som klassrum och byggnaden 
skulle kräva stora ombyggnader.  
Norrgård har i det perspektivet bättre lokaler även om ombyggnader krävs 
även här. Möjligheterna till skolgård är begränsade. Norrgård skulle då kunna 
inrymma ett mindre högstadium med elever från Vasaskolans område och 
Kvarnholmen/Malmen. Detta löser dock inte behovet av nya lokaler för 
särskolan, eller avlastar Lindöskolan (mellanstadieelever) och Kalmarsundssko-
lan. 
Ytterligare ett alternativ som framlagts är att förändra upptagningsområden för 
skolorna i centrala Kalmar. Eftersom elevökningen är stor i hela centralorten 
löser detta dock inte problemet eftersom elevökningen då ”spiller över” på 
någon annan skola, som inte heller kommer att ha plats. Som exempel kan 
nämnas Falkenbergsskolan. Elevunderlaget i skolans upptagningsområde be-
räknas öka med ca 100 elever fram till 2019/2020. Främst beroende av bo-
stadsbyggande i området. Konvaljen, Kungsljuset, T-bryggan, Ljungs väg, 
Vallmon etc. Detta motsvarar ungefär antalet elever från Rinkabyholm på sko-
lan. 
Nya skollokaler måste alltså tas fram, och utifrån principen att de yngsta ele-
verna skall ha närmast till skolan. 
 

Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter 
Elevernas, lärarnas och föräldrarnas synpunkter har samlats in på berörda sko-
lor. Analysen har berört både styrkor/möjligheter och hot/svagheter (SWOT). 
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Synpunkterna redovisas i bilagorna för Vasaskolan, Lindöskolan och Kal-
marsundsskolan 
 
Sammanfattningsvis rör sig styrkor och möjligheter om: 

• Lokalerna som uppfattas som bra och ändamålsenliga. 
• Närhet till natur, skog och vatten, möjlighet till utomhuslektioner. 
• Blandning av elever från olika bakgrund. 
• ”Nystart” Elever börjar i en ny skola på högstadiet. 
• Den stora skolans möjligheter när det gäller lärarkompetens och speci-

alinsatser. 
Några berör också möjligheterna till idrott och för också fram potentialen i om 
en simhall placeras här. 
 
Hot och svagheter handlar om: 

• Avstånd till skolan för högstadielever. 
• Skolvägar och säkerhet. 
• Trafikmiljön kring kv. Telemarken 
• Oro för en stor skola (trygghet, trivsel, inte bli sedd) 

 
Flera grupper pekar på vikten av att skolgård/utemiljö anpassas.  
 
Under förutsättning att beslut tas kommer personalens synpunkter kring skol-
organisation, ledningsfunktion och lokalernas utrustning att beaktas i genomfö-
randeprocessen. 

Konsekvenser för barn och elever 
Enligt barnkonventionen ska, vid alla åtgärder som rör barn, barnets bästa 
komma i främsta rummet. Förslagets syfte är att ta fram ändamålsenliga lokaler 
för särskolan och säkra tillgången på skola i centrala Kalmar. Det gäller framför 
allt de yngsta eleverna som även i framtiden kan få plats på Vasaskolan, Lin-
döskolan, Funkaboskolan och Kalmarsundsskolan. Högstadieelever får längre 
till skolan än i dag och får också gå på en större skola. Skola på kv. Telemarken 
ger också möjlighet till en bättre integration av elever med olika bakgrund, 
samt ger organisatoriskt underlag för tillgången på behöriga lärare, som i sin tur 
kan ge pedagogiska fördelar. 

Jämställdhet 
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för jämställdhet mellan 
män och kvinnor, då det syftar till att ge eleverna möjligheter till undervisning i 
ändamålsenliga lokaler oavsett kön. 

Miljö 
Förslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön. 

Behov av beslut 
Behovet av att bygga ut skolkapaciteten i centrala Kalmar har förutspåtts sedan 
flera år. Detta behov har också ökat och blivit ännu tydligare när planarbete 
och bostadsbyggande tagit fart. Skolorna i centralorten kommer att vara fulla 
inom några få år. Att göra en ny skola kräver framförhållning för att ge en bra 
lösning. Lokaler och utemiljö ska projekteras och byggas om (eller byggas).  
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Infrastruktur runt skolan ska planeras och genomföras, och en ny skolorgani-
sation tas fram. Det innebär att vi ser ett behov av att beslut om inriktning tas 
relativt snart så att genomförandefasen kan påbörjas. 
 
 
 
Mats Linde Torbjörn Hansson 
Förvaltningschef Planeringssekreterare 
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Tillägg till utredningsuppdrag 

Brofästet som F-9 skola? 
I utredningsuppdraget för en ny skola på Brofästet har utgångspunkten varit: 

 Särskola 
 Mellanstadium med elever från Lindöskolan 
 Högstadium med elever från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan 

 
Utredningen om förutsättningar för särskola är klar och presenterad för Barn- 
och ungdomsnämnden. I samband med nämnden beslutade att överlämna ut-
redningen till kommunfullmäktige gjordes också ett tillägg. 
”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” 

Särskolan 
En grundläggande utgångspunkt för särskola och grundskola på Brofästet är 
inkluderingstanken. Redan i ett läge där grundskolans mellan- och högstadium 
finns tillsammans med särskolan ges goda möjligheter. För särskolans elever 
kan det dock vara positivt om alla grundskolans årskurser, d.v.s. även lågsta-
diet, finns på Brofästet. Detta skulle underlätta inkludering mot alla åldrar. Om 
även F-3 placeras här ges fler möjligheter till lek och spontana möten på raster 
och på fritids. Även kursplaneinnehållet för F-3 är på en nivå som kan möjlig-
göra inkludering av jämnåriga elever i grundsärskolan. 
Mötet med grundskolans elever kan handla om samspel, hitta förebilder och 
modeller samt skapa ett fungerande sammanhang. 
Detta är dock komplexa frågor och det är inte självklart att inkludering uppstår 
”av sig själv” enbart för att eleverna är i rätt åldrar. 

Grundskolan 
En fullständig F-9 skola på Brofästet skulle kunna göras på två sätt. Antingen 
genom att även Lindöskolans lågstadium flyttas hit eller genom att ca hälften 
av Lindöskolans samtliga elever i årskurserna F-6 flyttas hit.  
 
Lokalytor och utemiljö 
Brofästet har möjligen lokalytor som rymmer alla elever, men tillgången till bra 
utomhusmiljöer är mer begränsade. Fler elever i lågstadieåldrar ställer krav på 
mera ytor för raster och lek. Något som kan bli svårt att tillgodose här.  
Skolan blir också sammantaget ännu större, med kanske 900-1000 elever på 
sikt. 
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Skolorganisation och lärarbehörighet 
Med utgångspunkt från skollag och läroplan(kursplaner) organiseras skolan 
med en stadieindelning. Utöver detta finns också tydliga behörighetskrav för de 
lärare som undervisar på respektive stadium. Det innebär att skolan behöver en 
viss volym för att säkerställa behörighet och tjänsteunderlag samt ge möjlighet 
att organisera skolan på ett effektivt sätt. Detta talar emot att dela Lindöskolans 
elever så att hälften av alla F-6 elever flyttas till Brofästet. Förändringar av sko-
lans organisation bör helst ske så att de olika stadierna hålls samman. Även ur 
skolutvecklingssynpunkt är detta viktigt så att lärare inom samma stadie får 
möjlighet att arbeta med gemensamma frågor. 
 
Fritidshem 
Fler lågstadieelever ställer också krav på fritidshem. I dessa åldrar har ca 90% 
av eleverna också fritidshemsplats. För mellanstadieelever är denna siffra be-
tydligt lägre. Det innebär att om lågstadiet också finns på Brofästet måste fri-
tidshemmet dels organiseras med större volym och med annan inriktning. 
Samma krav på utemiljö som för skolan. 
 
Lindöskolan  
Skolan har väl fungerande lokaler i dag. Det gäller både grundskola och fritids-
hem. I samband med att en ny förskola byggs här förnyas också skolan kök, 
vilket är en stor investering. Även åtgärder för trafik och skolgårdsmiljö ge-
nomförs under året. Skälet till att mellanstadiet föreslås flyttas till Brofästet är 
att skolan på några års sikt kommer att bli för liten. Med enbart lågstadium på 
Lindöskolan kommer skolan att ha kapacitet klara framtida elevökningar. 
Mot bakgrund av förtätat bostadsbyggande i centrala Kalmar är det nödvändigt 
att säkerställa kapacitet på skolorna i området. 
Eftersom en ny förskola byggs på Lindöskolan (klar ht 2016) finns också na-
turliga möjligheter till bra övergångar mellan förskola och skola. 
 

Avvägning mellan olika intressen 
Ur grundskolans perspektiv är argumenten få för att också flytta Lindöskolans 
lågstadium och skapa en F-9 skola på Brofästet. Lindöskolan har fungerande 
lokaler och utemiljö, och kommer att ha kapacitet för framtida elevökningar. 
För särskolans del finns fler argument, framför allt möjligheter till inkludering, 
om grundskolan omfattar alla årskurser. En grundläggande utgångspunkt för 
särskola och grundskola på Brofästet är inkluderingstanken. Redan i ett läge 
med grundskolans mellan- och högstadium finns goda möjligheter 
Frågan om att skapa en hel F-9 skola tillsammans med särskolan blir alltså en 
avvägning mellan olika intressen.  
En grundskola med även lågstadiet på Brofästet skulle vara positivt för särsko-
lan men innebär en del svårlösta problem för grundskolan. Det handlar då 
främst om utemiljöer, skolorganisation och att Brofästet skulle bli en ännu 
större skola. Detta samtidigt som Lindöskolan redan finns. 
Om det huvudsakliga skälet för att flytta även F-3 från Lindöskolan är att det 
behövs för särskolans räkning, blir det därmed tveksamt att göra en F-9 skola 
på Brofästet. Inte heller ur barnperspektivet, sett ur Lindöelevernas synvinkel, 
finns några argument för att även lågstadieeleverna flyttas från Lindöskolan. 



 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret  
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35 A 

Tel 0480-45 00 00  │ Fax 0480-45 04 29 
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Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med KIFAB har fått i uppdrag att 
utreda förutsättningar för en ny skola på ”Brofästet” (kv. Telemarken). Detta i 
samband med att Linnéuniversitetet flyttar till nya lokaler. Uppdraget består av 
följande två delar: 

 Utreda förutsättningar för att placera en särskola på Brofästet. 
 Utreda förutsättningar för att placera ytterligare skolverksamhet på 

Brofästet. 
 

Skola på Brofästet 
 
En skola på Brofästet kan omfatta flera verksamheter såsom följande: 

 Förskola med möjlighet att inrymma upp till åtta avdelningar. 
 Särskola, bestående av träningsskola och grundsärskola med totalt  

cirka 70 elever. 
 Grundskola, bestående av Lindöskolans mellanstadium samt Kal-

marsundsskolans och Vasaskolans högstadier. 

En skola med ovan nämnda verksamheter skulle på sikt ha ett elevantal på 
cirka 800 elever och bedöms kunna starta hösten 2020. En särskola på Brofäs-
tet kan bli aktuell tidigare.  

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med trafiköversynen är att säkerställa bra och säker 
skolväg till och från en skola på Brofästet. Berörda elever kommer från nuva-
rande Lindöskolans, Vasaskolans och Kalmarsundsskolans upptagningsom-
råde. Trafiköversynen ska beskriva nuvarande trafikförhållanden i form av cy-
kelvägar etc. till Brofästet från tidigare nämnda upptagningsområden. Trafik-
farliga delar ska identifieras och förslag på åtgärder för att nå det övergripande 
syftet ska föreslås. Vidare ska trafiköversynen redovisa effekter för trafiken på 
Gröndalsvägen om förskola och skola etableras på Brofästet. 

Avgränsning 
Skolområdet (kvartersmark) kommer inte att ingå i denna trafiköversyn. 

Nuvarande trafikförhållanden 
En tät stad gör det lättare att gå och cykla. Avstånden mellan bostad och olika 
målpunkter som skola, arbetsplats, fritidsaktiviteter och affärer påverkar vilket 
transportsätt människor väljer. Det är fler som går och cyklar till skolan om 
skolan ligger i närheten av eller på vägen till andra målpunkter. För att minska 
antalet bilar i skolans närområde, antalet föräldrar som skjutsar med bil, är möj-
ligheterna till bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik viktiga faktorer. Om 
en skola ligger nära t.ex. bostaden eller arbetsplatsen behövs inga större omvä-
gar och den totala färdsträckan påverkas i mindre utsträckning. Kalmar tätort 
är cirka 3x9 km och saknar större nivåskillnader, vilket ger bra förutsättningar 
för att cykla.  
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Gång- och cykelvägar 
 
I kartbilden nedan redovisas vart de finns gång- och cykelvägar och vart 
cykling sker i gatan tilllsammans med andra trafikanter (i blandtrafik).           

Teckenförklaring 
 

       = Gång- och cykelväg, tillhör huvudcykelvägnätet 
 

       = Gång- och cykelväg 
 

       = Blandtrafik i 30 eller 40 km i timmen 
 

       = Brofästet, ny skola 
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Hastighetsplan 
 
I kartbilden nedan redovisas de hastighetsgränser som är beslutade och snart 
kommer att införas. Skyltningen norr om Ölandsleden är färdig och 
skyltningen söder om Ölandsleden pågår  
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Trafikflöden 
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Skolvägar i Kalmar tätort 
 
Den eventuellt nya skolan på Brofästet har ett stort upptagningsområde som 
täcker nästan hela Kalmar tätort. Detta gör att det finns många alternativa 
färdvägar och att det är svårt att bedöma varje tänkbar väg. 
 
Det som ett barn tycker känns tryggt och enkelt att bedöma i trafiken kan ett 
annat barn uppleva som otryggt och svårt att bedöma, barn är olika och mog-
nar olika fort. Barn behöver öva och vistas i trafiken tillsammans med vuxna 
för att lära sig ta sig fram på ett säkert sätt. Trafiksäkerhet är vuxnas ansvar och 
inga barn eller ungdomar utan trafikvana ska på egen hand vistas i trafiken. 
 
Kalmar tätort har till största delen lokalgator (bostadsgator) med hastigheten 
30 km i timmen. De mer trafikerade huvudgatorna har en hastighet på 40 eller 
60 km i timmen. Längs de flesta större gatorna finns det separerade gång- och 
cykelvägar. De större korsningarna regleras med trafikljus och har således be-
vakade övergångställe. Det finns även planskilda korsningar bestående av gång- 
och cykelvägstunnlar under de mer trafikerade huvudgatorna. 
 
Bedömning 
 
Att korsa en gata och att färdas med andra trafikanter innehåller alltid risker. 
Trafiksäkerhet bygger på ett gemensamt ansvar som alla trafikanter och 
systemutformare såsom kommun samt samhället bär. Trafikregler ska följas 
och systemutformarna ser över den fysiska miljön, ifall olyckan inträffar ska 
följderna minimeras. Trafiksäkerhetsarbetet i Sverige följer riksdagens faststäl-
lande om Nollvisionen. Nollvisionen är bilden av en framtid där människor 
inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Enligt Nollvisionen ska allt göras 
för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åt-
gärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utfor-
mas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyck-
or därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvis-
ionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga person-
skador. 
 
Den generella bedömningen är att det finns bra skolvägar till och från en even-
tuell ny skola på Brofästet.  
 
De största anledningarna till att föräldrar skjutsar sina barn är att det är mest 
praktiskt för familjen och att föräldrarna anser att skolvägen är farlig. Upplever 
föräldrar och elever skolvägen som otrygg och osäker väljer fler att skjutsa sina 
barn vilket leder till fler bilar inne på skolområdet och en ökad belastning vid 
utfarten till Gröndalsvägen vid hämtning- och lämning. 
 
I bedömningen har hänsyn tagits till; vilka hastigheter som kommer att gälla i 
Kalmar (i enlighet med hastighetsöversynen); tillgången till gång- och cykelvä-
gar; tätortens huvudgator med större trafikflöden som behöver korsas samt hur 
dessa passager är utformade. Alternativa färdvägar och helheten har tagits med 
i bedömningen. I praktiken innebär det att det kan finnas en säker skolväg även 
om den inte är den närmsta vägen för eleven. Det kan också vara så att ett väg-
avsnitt med låg trafikmängd, utan t.ex. gång- och cykelväg, kan ingå i en i öv-
rigt säker skolväg och då icke bedömas som trafikfarlig.  
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Det finns många färdvägar som består av gång- och cykelvägar samt bostadsga-
tor med en hastighet på 30km i timmen. I 30km i timmen anses det vara säkert 
att cykla på gatan tillsammans med andra fordon.  
 
Det finns åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten ytterligare för både elever 
och boende i staden. I Kalmar pågår en kontinuerlig planering och utbyggnad 
av nya gång- och cykelvägar och passager i samband med att staden växer. 
Även befintliga skolvägar och gatumiljöer förbättras kontinuerligt. En del av 
det i dagsläget utpekade förbättringsåtgärderna kan lyftas i pågående planering 
medan andra åtgärder behöver utredas vidare och ekonomiska medel behöver 
äskas för dessa. I sista kapitler, Åtgärder att ta med i planeringen, presenteras en 
kartbild och lista på de förbättringsåtgärder vi ser i dagsläget. 
  
Vidare bör samtliga anslutningar för gång- och cykeltrafik till och från skol-
området (kvartersmark) ses över och vara skilda från motorfordon. 
 
Mellanstadieelever, dvs. 10-12år 
 
Ängö, Lindö, Malmen, Norrgårdsgärdet och Kvarnholmen 
Elever bosatta på Ängö har cirka 1,5 km enkel resa till en ny skola på Brofästet, 
elever bosatta på Kvarnholmen har cirka 2,5 km enkel resa och elever bosatta 
på Malmen och Norrgärdsgärdet har kortare än 2 km enkel resa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
 
Elever från Lindö och Ängö kan färdas via lokalgator med 30 km i timmen, 
gång- och cykelvägar samt passera Ängöleden och Gröndalsvägen i gång- och 
cykelvägstunnlar. Boende kring Trädgårdsgatan kan ta sig via bostadsgatorna 
Lindölundsgatan och S:ta Gertruds gata i blandtrafik och korsa Erik Dahl-
bergsväg för att ansluta till separerade gång- och cykelvägar. Lindölundsgatan 
och S:ta Gertruds gata är lokala bostadsgator med hastigheten 30 kilometer i 
timmen. Förbättringsåtgärder planeras vid passagen över Erik Dahlbergs väg 
(vid Lindölundsgatan) och för att genomföra förbättringsåtgärder vid över-
gångstället över Erik Dahlbergs väg (vid S:ta Gertruds gata) behöver ekono-
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miska medel äskas. Utmed Magistratgatan och vidare längs Lindölundsgatan 
fram till Erik Dahlbergs väg kommer byggnation av gång- och cykelväg att 
starta under 2016. 
 
Högstadieelever, dvs. 13-15år 
 
Norra Kalmar  
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i norra Kalmar ska ta sig cirka 2,5-7 km enkel 
resa till en ny skola på Brofästet. Från Norrlidens centrum är det drygt 3 km till 
Brofästet och för elever bosatta söder om Norrlidsvägen blir färdvägen kortare 
än 5 km. Är skolvägen över 5 km enkel resa så får eleverna skolskjuts. 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
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Eleverna från norra Kalmar kan färdas via lokalgator med hastigheten 30 km i 
timmen, och längs de mer trafikerade huvudgatorna finns gång- och cykelvä-
gar. Under de största gatorna, Ängöleden och Ölandsleden, finns det tunnlar 
för gång- och cykeltrafiken. På huvudgatan Norrlidsvägen finns ett 
hastighetssäkrat övergångställe vid hållplats Täljstenen och två planskilda 
korsningar med gång- och cykeltrafik i tunnlar. Den ena gång- och 
cykelvägstunneln finns i närheten av Vita Lammets väg och hållplats Två 
bröders väg och den andra gång- och cykelvägstunnel finns vid Norrlidens 
centrum. 
 
Eleverna från norra Kalmar kan också välja att färdas i blandtrafik på de lokala 
bostadsgatorna i Berga och då behöver de korsa Borgavägen och Trollbacke-
vägen. Enligt trafikmätningen utförd 2015 så har Borgavägen en trafikmängd 
på 420 fordon per vardagsmedeldygn varav 9 % utgörs av tung trafik och me-
delhastigheten ligger på 33 km i timmen. Den låga trafikmängden och hastig-
heten gör att åtgärder inte kan prioriteras här i dagsläget. 
 
På Trollbackevägen, sträckan väster om Rönnbärsvägen och fram till gång- och 
cykelvägen som ansluter, finns inga hastighetsdämpande åtgärder.  Skylt A19, 
Varning för cyklande och mopedförare, finns uppsatt där gång- och cykelvägen 
korsar Trollbackevägen/Granvägen. I övrigt finns inget i gatumiljön som visar 
att gång- och cykelvägen korsar gatan och gatuavsnittet inbjuder till en hastig-
het högre än 30 km i timmen. En förbättringsåtgärd behövs för att säkerställa 
en låg hastighet vid korsningspunkten.  
 
Oxhagen 
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta i västra Kalmar ska ta sig cirka 2-2,5 km enkel 
resa till en ny skola på Brofästet.  

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
 
 
  



    11 (16) 
 
 
Elever som bor i Oxhagen kan färdas i blandtrafik via Axel Oxenstiernas väg 
och Jacob Smålänningsgata. Dessa gator kommer att få en hastighet på 30 km i 
timmen i samband med hastighetsöversynen. Gång- och cykelväg utmed Jacob 
Smålänningsgata samt behov av korsningsåtgärd över Kungsgårdsvägen lyfts i 
detaljplanen för Kungsgårdsvägen. Enligt trafikmätningen från 2015 har 
Kungsgårdsvägen en trafikmängd på 5447 fordon per vardagsmedeldygn, 4,1 
% utgörs av tung trafik och medelhastigheten (mitt på raksträckan) ligger på 
48,9km i timmen. Vidare från Jacob Smålänningsgata kan eleverna ta sig över 
Norra vägen via ett övergångställe reglerat med trafikljus och därefter färdas på 
gång- och cykelvägar alternativt bostadsgator med 30 km i timmen fram till 
Brofästet.  
 
Det går också att färdas via Daléngatan ner till Erik Dahlbergs väg och vidare 
längs Galggatan. Kungsgårdsvägen behöver korsas. Korsningen regleras med 
fyrvägsstopp och övergångställe finns intill korsningen. Förbättringsåtgärder 
här lyfts i samband med planering av Stagneliusgatan. Vidare från Galggatan 
finns ett övergångställe bevakat med trafikljus över Norra vägen. Vidare färdas 
eleverna i blandtrafik via Hantverksgatan och korsa Rådmansgatan för att se-
dan ansluta till gång- och cykelväg utmed Gröndalsvägen. Behov av gång- och 
cykelväg utmed Hantverksgatan och åtgärd vid befintligt övergångställe vid 
Rådmansgatan lyfts i arbetet med detaljplanen för Spiggen. 
 
Elever från Oxhagen kan också välja att färdas via Perstorpsvägen för att 
komma till Bergabanan och vidare öster mot Brofästet. Enligt trafikmätningen 
utförd 2014 har Perstorpsvägen en trafikmängd på 3134 fordon per 
vardagsmedeldygn varav 5,6 % utgörs av tung trafik och medelhastighet ligger 
på 48,3km i timmen. Det finns ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter utmed Perstorpsvägen, en gång- och cykelväg bör 
byggas. Behovet av gång- och cykelväg lyfts vid planeringen av gamla RIFA-
området. För gång- och cykeltrafik behövs också en hastighetsäkrad passage 
över Perstopsvägen, behovet lyfts i arbetet med detaljplanen Kungsgårdsvägen. 
 
Södra Kalmar  
Elever i årkurs 7 till 9 bosatta söder om järnvägen ska ta sig cirka 2,5-4 km 
enkel resa till en ny skola på Brofästet.  
 
De elever som bor i södra Kalmar behöver korsa flertalet av Kalmars större 
gator. Järnvägen och Södra vägen, som för övrigt är en farligt gods led, utgör 
en barriär med sin särskilda problematik oavsett om eleverna ska söderut eller 
norrut. Det säkraste sättet att korsa en gata är att göra detta planskilt, antingen 
via en tunnel eller via en bro. Det finns en planskild järnvägskorsning i västra 
Kalmar via Bragebron. Övriga järnvägskorsningar regleras med bommar och 
trafikljus. Korsningarna över Södra vägen har övergångställe, vara av två är 
bevakade med trafikljus. Elever i södra Kalmar behöver även korsa infartsga-
torna Erik Dahlbergs väg och Norra vägen för att komma till Brofästet, detta 
kan de göra via övergångställen reglerade med trafikljus. 
 
Ett alternativ eleverna har är att färdas i utkanten av Kvarnholmen, då behöver 
Tjärhovsgatan korsas och där finns ett övergångställe reglerat med trafikljus, 
vidare behöver infartsgatan Ängöleden korsas och detta kan göras via gång- 
och cykelvägstunneln vid Brofästet.  
 
Eleverna kan också färdas via Slottsvägen och ta sig över Södra vägen och 
järnvägen via den trafikljus reglerade korsningen. Vidare finns gång- och 



    12 (16) 
 
 
cykelväg längs Norra vägens östra sida upp till Gröndalsvägen. Eleverna 
behöver korsa Olof Palmes gata vid cikulationen. Enligt trafikmätningen 2014 
har Olof Palmes gata en trafikmängd på 5897 fordon per vardagsmedeldygn 
varav 11,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 36,2 km i 
timmen. För att förbättra trafiksäkerheten kan belysning i parken göra det 
lättare att upptäcka cyklister och gående söderifrån under mörkrets timmar. 
Nästa gata som ska korsas är Unionsgatan. Där finns ett övergångställe med 
mittrefug intill korsningen med Norra vägen, hastigheten bedöms vara låg här. 
Vid Trädgårdsgatan finns ytterliggare ett övergångställe med mittrefug intill en 
cikulation. Erk Dahlbergs väg och Gröndalsvägen kan korsas via 
övergångställen reglerade med trafikljus och vidare kan eleverna färdas i 
blandtrafik på Hantverksgatan för att ansluta till gång och cykelvägen utmed 
Gröndalsvägen. 

I kartbilden visas möjliga skolvägar, förbättringsåtgärder redovisas i sista kapitlet. 
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Från Trädgårdsgatan kan eleverna välja att färdas via blandtrafik på 
Lindölundsgatan, korsa Erik Dahlbergs väg (där förbättringsåtgärder planeras) 
och fortsätta via gång- och cykelvägen (som börja byggas 2016) längs 
Magistratgatan. Sedan kan de ta gång- och cykelvägstunneln för att ansluta till 
gång- och cykelvägen utmed Gröndals vägen. 
 
Från bostadsgatorna i Kalmarsundsparkern och Stensbergsområdet går det att 
färdas via gång- och cykelväg utmed Stensövägen och korsa Södra vägen och 
Lorensbergsleden via övergångställen bevakade med trafikljus. Byggnation av 
gång- och cykelväg på Esplanaden kommer att starta under 2016. Vid 
Esplanaden ansluter gång- och cykelvägen till cykelstråket utmed Norra vägen 
för vidare färd mot Brofästet. 
 
Ytterliggare ett alternativ för elever boende i södra Kalmar är att färdas via 
Bragebron. Det finns obevakade övergångställen över Södra vägen och Tor-
såsgatan upp till Erik Dahlbergsväg. Hastigheten vid övergångstället över 
Södra vägen bedöms ha en låg hastighet då det ligger precis intill cirkulationen. 
Enligt trafikmätningen utförd 2010 så har Torsåsgatan en trafikmängd på 4271 
fordon per vardagsmedeldygn varav 14 % utgörs av tung trafik och medelhas-
tigheten ligger på 48km i timmen. Det finns ett behov av att säkerställa en låg 
hastighet vid övergångstället och förbättringsåtgärder finns med i planeringen 
för 2016. Hastigheten vid övergångstället över Verkstadsgatan bedöms vara låg 
då det ligger intill cirkulationen. Vidare finns det övergångställen reglerade med 
trafikljus vid Erik Dahlbergsväg. Det finns planerade förbättringsåtgärder vid 
övergångstället över Galggatan (vid Polishuset). Österut finns gång- och cykel-
väg utmed Galggatan och Kungsgårdsvägen samt Norra vägen behöver korsas 
för vidare färd i blandtrafik på Hantverksgatan för att sedan ansluta till gång- 
och cykelvägen utmed Gröndalsvägen. 
 
Elever kan välja att gena över Lorensbergsleden, det finns två obevakade över-
gångställen mellan Bragebron och Torsåsgatan. Dessa ska förbättras med mål-
ning och belysningsåtgärder under 2016. Lorensbergsleden har enligt trafik-
mätningen från 2014 en trafikmängd på13110 fordon per vardagsmedeldygn 
varav 4,4 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 37,9 km i 
timmen. Övergångställena behöver ses över vad gäller korsningsbehov och 
hastighetsäkring. 
 
Det kan också vara så att elever väljer att färdas via bostadsgatorna genom 
Malmen och korsa Erik Dahlbergs väg vid Biskopsgatan.  Enligt trafikmät-
ningen 2014 har Erik Dahlbergsgata en trafikmängd på 11376 fordon per var-
dagsmedeldygn varav 6,7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger 
på 43,7 km i timmen. Övergångstället vid Erik Dahlbergsväg kommer att has-
tighetssäkras i samband med de byggnationer som pågår. Vidare färd via Bis-
kopsgatan sker i blandtrafik och leder till ett övergångställe över Norra vägen 
(vid Friskis och Svettis). Enligt trafikmätningen från 2010 har Norra vägen, 
strax söder om tidigare nämnt övergångställe, en trafikmängd på 12078 fordon 
per vardagsmedeldygn varav 7 % utgörs av tung trafik och medelhastigheten 
ligger på 47 km i timmen. Övergångstället anses inte säkert och kommer att ses 
över i samband med annan planering och ombyggnation av Norra vägen. 
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Gröndalsvägen  
 
Gröndalsvägen är en av Kalmars huvudgator som kopplar ihop tätortens olika 
områden med varandra och samlar upp samt förmedlar trafiken mellan dessa. 
Gröndalsvägen utgör en utryckningsväg för ambulansen och trafikeras av bus-
sar, främst till och från Öland. Gröndalsvägen har en enligt trafikmätningen 
utför 2014 en trafikmängd på cirka 6553 fordon per vardagsmedeldygn, varav 
4,8 procent utgörs av tung trafik och medelhastigheten ligger på 48,6 km i 
timmen. Gröndalsvägen är omskyltad till 40km i timmen i samband med has-
tighetsöversynen. 
 
På sträckan mellan Norra vägen och gång- och cykelvägstunneln (vid Lin-
döskolan) kan elever gå och cykla i blandtrafik på Hantverksgatan eller via en 
ny gång- och cykelväg som planeras utmed Tolvmannagatan. Behov av gång- 
och cykelväg på Hantverksgatan och eventuella åtgärder för passager lyfts i 
arbetet med detaljplanen Spiggen. 
 
Gång- och cykelvägstunneln under Gröndalsvägen riktar sig åt nordväst och 
det finns en smal asfalterad gångväg rakt norrut mot Brofästet. Det finns risk 
för att gångvägen bredvid gång- och cykelvägstunneln blir en smitväg. Vidare 
finns ett obevakat övergångställe vid Arkitektgatan som kan locka elever att gå 
och cykla ut på Gröndalsvägen. En trafiksäkerhetsåtgärd består i att ta bort 
detta övergångställe, gång- och cykelvägstunneln ska bli det självklara valet för 
eleverna. 
 
På gatuavsnittet från gång- och cykelvägstunneln (vid Lindöskolan) till Brofäs-
tet finns gång- och cykelväg separerad från körbanan. Gång- och cykelvägen är 
smal, knappt tre meter bred. Trottoaren på östra sidan har låg kantsten och tar 
slut innan Brofästet vid koloniområdet. Kring infarten till Brofästet finns smala 
asfalterade vägar som kan inbjuda till oreglerade passager över Gröndalsvägen. 
En grundskola på Brofästet skulle innebära att fordon från skolområdet får 
svårt att ta sig ut på Gröndalsvägen i rusningstrafik. Tidigare nämnt gatuavsnitt 
bör utredas vidare för att klarlägga lämpliga åtgärder.  
 
Det finns en smal gång- och cykelväg inne på skolområdet (kvartersmark), den 
ansluter från trafikljuset vid Ängöleden och slutar strax innan infarten till Bro-
fästet. Samtliga anslutningarna till de allmänna gång- och cykelvägnätet bör se 
över i samband med projektering av skolområdet. 
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Åtgärder att ta med i planeringen 
 
Ett par alternativa färdvägar, från de tre olika upptagningsområdena, har stude-
rats och en del sträckor och korsningar kan förbättras. Åtgärderna förbättrar 
trafiksäkerheten oavsett åldrar och består i att separera fotgängare och cyklister 
från motorfordon när hastigheten är över 30 km i timmen. Även en del kors-
ningsbehov för fotgängare och cyklister behöver utredas och eventuellt åtgär-
das. I kartbilden nedan och tabellen på nästa sida visas de åtgärder som pekats 
ut i dagsläget. En ny skola på Brofästet kan starta 2020 och då bör åtgärderna 
vara utredda och genomförda.  
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Nummer på 
kartbilden Plats Åtgärd/Utredas Kommentar 

 
1 Trollbackevägen, väster om 

Olvonstigen Passageåtgärd 
Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
2 Kungsgårdsvägen vid Jacob 

Smålännings gata 

Passageåtgärd norr om 
gatan och övergångställe 
söder om gatan 

Lyfter behovet i detaljplanen Kungs-
gårdsvägen. Är aktuell i samband med 
gång- och cykelväg utmed Jacob Små-
länningsgata. 

 
3 Perstorpsvägen Ny gång- och cykelväg Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA-

området sätter igång. 
 
4 Perstorpsvägen 

Hastighetssäkra övergång-
stället vid gång-och cykel-
vägen Bergabanan 

Finns med i detaljplanen Kungsgårdsvä-
gen. 
 

 
 
5 Gröndalsvägen 

Se över sektionen på av-
snittet mellan Brofästet och 
gång- och cykelvägstunneln 
vid Lindöskolan. 

Utredning krävs och utifrån denna be-
höver ekonomiska medel för eventuella 
åtgärder äskas. 
 

 
6 Gröndalsvägen norr om 

Arkitektgatan Ta bort övergångstället 
Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
7 Galggatan Hastighetssäkra övergång-

stället 
Lyfts när en detaljplan för gamla RIFA-
området sätter igång. 
 

 
8 Kungsgårdsvägen vid Galg-

gatan Övergångstället 
Lyfts och ses över i samband med pla-
nering av Stagneliusgatan 
 

 
9 Hantverksgatan Gång- och cykelväg 

 
Lyfts och utreds i samband med detalj-
plan Spiggen. 
 

 
10 Magistratgatan i norr vid 

vändplatsen 
Förhindra cykeltrafik på 
gångbanan 

Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 

 
11 

Norra vägen vid Biskopsga-
tan Se över övergångstället Tas med när sektionen för Norra vägen 

ses över 2016. 
 
12 

Erik Dahlbergs väg vid 
Lindölundsgatan Passageåtgärd Tas med när gång- och cykelväg byggs 

längs Magistratgatan 2016. 
 
13 

Erik Dahlbergs väg vid S:ta 
Gertruds gata Övergångställe Ekonomiska medel behöver äskas. 

 
 
14 Torsåsgatan vid Lorens-

bergsleden Se över övergångstället 
Behöver ses över, belysning och mål-
ning ses över 2016. 
 

 
15 Lorensbergsleden mellan 

Bragebron och Torsås gatan Se över övergångställena 
Behöver ses över, belysning och mål-
ning ses över 2016. 
 

 
16 Parken mellan järnvägen 

och Olof Palmés gata Belysning 

Lyfts och tas med i den kontunerliga 
planeringen för att förbättra befintliga 
miljöer. 
 

 
17 Rådmansgatan Övergångställe 

Lyfts och utreds i samband med detalj-
plan Spiggen. 
 

 Samtliga gång- och cykel-
vägstunnlar Belysning 

Pågår ett arbete med att rusta upp all 
belysning, extra satsningar ska göras i 
gång- och cykelvägstunnlar. 



 

 
 

 

Särskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
Adress Tullslätten 4, 392 33 Kalmar  
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Handläggare Datum  
Anette Swenninger 2016-03-02  
 

 

Ny skola på Brofästet - sammanställning av 
SWOT-analys genomförd på Kalmarsundssko-
lan 
 
 
SWOT-analys 
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot). 
 
Vårdnadshavare/personal/elevråd åk 4-9, på Kalmarsundsskolan har deltagit i 
en diskussion kring konsekvenser av flytten av högstadiet till Brofästet.  
Ritningar har presenterats. 
SWOT-analys har genomförts och synpunkter sammanställs nedan: 
 

Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
 
Läge 
 
Utemiljö 
 
Innemiljö 
 
Organisation 
 
Inkludering 
 
Övrigt 
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S W O T- Analys 
 
Grupp: __Elever______________________ 
 
Datum: __2016-03-14______________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Centralt 
 
Mycket att göra 

Lång skolväg- 
kommer vi att få 
busskort? 

Fler idrottsmöjlig-
heter. 
  
Tennisplaner 
 
Ligger centralt och 
nära till mycket 

Hur blir gemen-
skapen på en så 
stor skola? 
 
Kommer föräldrar 
att välja Funkabo 
istället? 
 
Trafiksituationen. 
Jobbigt att ta sig 
till skolan när det 
är snö och halt. 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Fin innergård Mycket trafik   

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Modernt och nytt    

Organisat-
ion 

 
 
 
 
 
 

  Hur kommer skol-
ledningen att se 
ut? Från båda sko-
lorna önskas! 

Inkludering  
 
 
 
 
 

 Mer mångfald 
KSSelever är vana 
vid detta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur många lärare 
kommer att fin-
nas? 
 
Följs kursplanerna 
på samma sätt när 
olika skolor skall 
bli en? 
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En skola med 
många national-
iteter möter en 
skola med färre 
nationaliteter 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Skolbussar som 
kör en bestämd 
rutt? 
 
Man kan vara med 
och påverka plane-
ring av elevmiljön 

 

 

 
S W O T- Analys 
 
Grupp: _Personal__ 
 
Datum: _2016-03-15__ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära till inners-
tan 
 
Nära till kultur- 
och idrottsakti-
viteter 
 
Säker skolväg 
(cykelväg) 
 
Naturskönt om-
råde 
 
Blandade klasser 
från olika områ-
den i Kalmar. 
Möjliggör integ-
ration av olika 
samhällsklas-
ser/kulturer. 
 

Längre skolväg 
 
För nära inners-
tan 
 
Tät trafik 

Bättre idrotts-
möjligheter 
 
Cafeteria  
 
 
 

Möjligtvis trafi-
ken/lång skolväg 
 
Fler hemmasit-
tare 
 

Utemiljö 
 
 
 
 

Stor idrottsan-
läggning 
 
Naturskönt om-
råde 

Stort område 
 
Ingen planerad 
skolgård 
 

Stora utveckl-
ings-möjligheter 
för utemiljön 
både för elever 
och personal 

Trafikmiljön 
 
Närheten till 
vattnet 
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Stort område 
 
Fin inbyggd gård 
 
Idrottsarenor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brist på parke-
ringsplatser. 
 
Många elever ute 
samtidigt från 
olika organisat-
ioner och ”kul-
turer”. 
 
För dåligt upplyst. 

 
Skolträdgård 
Utomhuspeda-
gogik 
Fysisk aktivitet 
Friskvård för 
personal 
 
Vettiga under-
visningslokaler. 
 
Alla får möjlig-
heter att påverka 
lokaler innan 
inflyttning sker 
 
Vi vill att det 
skall vara 
SMART-board i 
alla klassrum 
(inte CLEVER-
board) 
Fortsatt 1-1 
satsning på da-
torerna? 

Gröndals fot-
bollsplaner och 
tennisbanor 
kanske inte får 
vara ifred 
 
Tänka på att be-
hålla mycket av 
den varierande 
miljön. Inte 
bygga bort den. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Ljusa och stora 
lokaler 
 
Bra klassrum 
 
Aula 
 
Uppehållsytor 
finns  - central  
cafeteria? 
 
Bra förberett för 
teknik och IT 
 
Olika våningar 
och svängda kor-
ridor skapar 
lugnare miljö.  
 
 
 

Kan vara för stort 
Kan vara svårori-
enterat 
 
Väldigt många 
elever samma yta. 
 
Klassrum i källar-
planet, trångt och 
mörkt 
 
Kan bli oroligt och 
vara svårt att ha 
översikt över alla-
elever. 
Behövs det olika 
indelningar? 
 
Säkerhet – kunna 
låsa skolan uti-
från. 
 

Finns stora möj-
ligheter att ut-
veckla innemil-
jön 
 
Fin matsal i re-
staurangen? 

Otrygga platser i 
form av minikor-
ridorer 
 
Utspridda i stora 
lokaler, många 
ställen att fly 
undan, 

Organisat-
ion 

Vi vet inget om 
utformningen av 
organisationen 
(rektorer, per-
sonal m.m.) 

Vi vet inget om 
utformningen av 
organisationen 
(rektorer, perso-
nal m.m.) 

Med tydligt le-
darskap och en 
vision som ge-
nomsyrar hela 
skolan finns 

Otydligt ledar-
skap 
 
Viktigt med ge-
nomtänkta 
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Ämneslärar-
kompetens kan 
bättre utnyttjas 
 
Samordnings-
vinst 
ex.skolpsykolog, 
Skolläkare 
 
Fler ämneskolle-
gor att arbeta 
med. 
 
 
Organisera 
större event så 
som teater och 
idrottstävlingar 
Skapar likvär-
dighet 
 
 
 
 
 
 

 
Måste till nya spe-
cialsalar, Hkk, 
Bild, Musik, NO, 
Slöjd och idrott 
 
Rektorer och lä-
rare från två olika 
skolor. Samsas? 
 
Kan det bli för 
stort? 
 
Hur många rekto-
rer? 
Hur många paral-
lellklasser? 
 
 

stora möjlighet-
er 
 
Små skolor i en? 
 
Möjligheter att 
hitta likasinnade 
för elever. 
 
Olika ämnesin-
riktiningar,ex 
matte,skapande, 
idrott 
 
Gemensamma 
regler, förhåll-
ningssätt.  
 
Krävs en lyss-
nande och stark 
skolledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

klassamman-
sättningar. 
 
Olika tider för 
inflyttning 
(Vasa/Kalmarsu
nd) riskerar att 
det blir två sko-
lor. 
 
Stor skola med 
elever från två 
olika skolkul-
turer, ökad risk 
för konflikter. 
Väl utvecklat 
trygghetsarbete 
krävs. 

Inklude-
ring 

Kunskap, Om-
tanke, Mångfald 
 
Mixade klasser 
från olika bo-
stadsområden 
och med särsko-
lan 
 
Ökad dynamik 
mellan elever. 
 
 
 
 
 

Kan skapa otrygg-
het, stor skola 
 
Obehöriga perso-
ner på skolan (i 
närheten av sko-
lan) som man inte 
har koll på. 
 
Svårt att få en vi-
känsla 

Stora möjlighet-
er till socialt en-
gagemang 
 
Blir självklart att 
arbeta med vär-
degrund 
Större acceptans 
för varandras 
olikheter 
som kommer att 
mötas (t.ex. vad 
gäller resurs-
födrdelning) 
 
Klasser måste 
blandas inför år 
7 för att det skall 
bli en skola. 
 
Arbetslagen blir 
superviktiga för 
att ha bra kon-

Risk för ”vi-och-
dem”-tänk då 
elever från olika 
skolor slås ihop 
 
Hårdare klimat 
kanske? 
Mer utanförskap 
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takt med alla 
elever. 
 
Genomtänkta 
trygghetsgrup-
per för att fånga 
upp alla elever. 
 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Måste finnas fler 
trygga vuxna 
kring eleverna 
(t.ex. skolvär-
dinna) 
 
Fritidsgård 

Skolan får möj-
lighet att profi-
lera sig. 
Viktigt att kom-
munen ger en 
positiv bild av 
den nya skolan 
 
Viktigt att ge 
lärarna tid att 
arbeta ihop sig., 
Gör tidiga stu-
diebesök för att 
kolla på andra 
stora skolor, hur 
de har gjort för 
att fungera bra, 
så att vi inte gör 
samma misstag 
som de gjorde. 

Stort svinn av 
elever till frisko-
lor 
 
Ekonomi? 
 
Salsapengar? 
 
Datorer – en till 
en? 
 
Inhägnat? Be-
gränsat antal 
ingångar till 
skolområdet. 

 
 
 

S W O T- Analys 
 
Grupp: ___Halva högstadiet personal_____________________ 
 
Datum: _____15 mars 2016___________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära centrum. 
Närmare till natur-
upplevelser. 
 

Närheten till centrum, 
lockar. 
Ansvarsbiten för skol-
personal när det gäller 
att vara på skolområdet. 
Långt för många 12–13-
åringar att ta sig till 
skolan. 
Trafiksäkerhet. 
Fler elever kommer att 
behöva åka buss. Trötta 
elever i överfulla bussar, 

Nära till diverse upp-
levelser som kultur, 
eventuell simhall med 
behandlingsbad för 
särskoleintegrerade 
barn.  

Äldre universitetsstu-
derande har sitt bo-
ende där 16-års elever 
skall ha sin undervis-
ning. 
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betydligt längre skolda-
gar på grund av trans-
porter. Vem vill var kvar 
på Fokustid? 
 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Skyddad miljö för de 
yngre. 

Dålig skolgårdsmiljö. Möjlighet att skapa en 
utemiljö som är an-
passad för de års-
kurser som skall ha sin 
undervisning där. 

Trafiksituationen på 
Ängöleden. 
Svaga isar vintertid. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

 Stora ytor, otrygga plat-
ser, omöjligt för perso-
nal att se alla 1000  
elever.  

Större klassrum är en 
möjlighet men en 
realitet? Anpassade 
klassrum? Infrastruk-
turen kan anpassas till 
kommande verklighet. 

Konfliktsituationer 
kan mycket lättare 
uppstå. Mängden 
elever från skilda håll. 
Konkurrentänk. 

organisation Mängden elever bidrar 
till bättre ekonomisk 
plattform. Tillvalsmöj-
ligheter blir fler. 
Färre inställda lektion-
er, fler lärare tillgäng-
liga för vikariatupp-
drag. 
 
 
 
 

Långa beslutskedjor, 
tröghet inbyggt i syste-
met, alla kommer inte 
att känna alla, vi-känsla 
svårare att skapa och 
därmed trohet till ge-
mensamt fattade beslut. 
Opersonlig stämning. 

Fler ämneskollegor. Långa beslutskedjor, 
tröghet inbyggt i sy-
stemet, alla kommer 
inte att känna alla, vi-
känsla svårare att 
skapa och därmed 
trohet till gemensamt 
fattade beslut. 
Opersonlig stämning. 

inkludering Fler kontakytor kan 
skapas mellan elever. 
Fler möjligheter att få 
kompisar. 
 
 
 
 
 

Om tanken är att Vasa 
skall dit ett år tidigare än 
KSS så kan problem 
uppstå när KSS eleverna 
skall ”inkluderas” i 
verksamheten. 
 

Om Vasa och KSS 
börjar samtidigt så kan 
en positiv inkludering 
ske då det är lika nytt 
för alla. 
Blanda Vasaelever 
med KSS elever kan 
ge ”jämnare”* klasser. 
Men blir det färre 
konflikter?? 
*ungefärlig likhet i 
meritvärdespoängs-
snitt. 

Om tanken är att 
inkludera Särskolan 
med den vanliga sko-
lan med nästa 1000 
högstadieelever så är 
det ett hot. Hur 
kommer Särskolele-
verna att hantera 
detta? Det har ju inte 
alltid varit friktions-
fritt på betydligt 
mindre enheter. 
Kommer all personal 
ha samma tänk när det 
gäller klassamman-
sättning? Eller ska 
skolledning bestämma 
utan samverkan? 
Idag finns en närhet 
och trygghet mellan 
elever och lärare. Vi 
ser varandra, känner 
varandra. På KSS får 
också ALLA vara sig 
själva utan kommenta-
rer och nedsättande 
kommentarer. Den 
”lilla” skolans styrka. 
 
 

Övrigt 
 

 
 

Läget, miljön, storleken 
kommer förmodligen att 
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få fler vårdnadshavare 
och elever att välja 
andra skolor. 
En gåta är dessutom hur 
barn och ungdom skall 
klara av långa transpor-
ter, långa skoldagar vid 
Brofästet när vuxna 
människor, kapabla till 
universitetsstudier, inte 
klarar detta enligt politi-
ker i majoritet. 

 
 
 

S W O T- Analys 
 
Grupp: ___Vårdnadshavare KSS_____________________ 
 
Datum: ___20216-03-10_____________________ 
 
 

 
 

styrkor svagheter möjligheter hot 

Läge 
 
 
 
 
 

Nära till strövom-
råde, natur 

Hur blir det med 
busskortsgränser? 
 
Större risk för 
hemmasittare. 
 
Segregeringen ökar 
då alla inte har möj-
lighet att ta kostnad 
för busskort om 
man vill välja Bro-
fästet och inte till-
hör upptagningsom-
rådet 

Om simhallen 
placeras där också 
kommer det att bli 
ett fantastiskt 
centrum för elever 
och aktiviteter 

Osäkra cykelbanor 
på flera ställen- 
Neptunus väg 
Berga uddsv 
Behövs fler bra 
cykelvägar! 

Utemiljö 
 
 
 
 
 

Nära till kultur 
(bibliotek, mu-
seum) 

Osäkra cykelvägar. 
 
Otrygg trafikmiljö 
runt skolan. 
 
Ej upplysta cykelvä-
gar. 

Kan bli en aktiv 
utemiljö då det 
finns fler före-
ningar runt om-
kring 

Risk att IFK Kal-
mar och tennis-
klubben håller på 
sina delar och mo-
tar bort eleverna. 

Innemiljö 
 
 
 
 
 

Viktigt att KSS IT-
satsning får fort-
sätta! 

Hur löser man 
bibliotek? 

Bra lokaler Stor skola med 
många högstadiee-
lever 
 
IT-satsningen 
kommer kanske 
inte att hänga med 
och vara lika ut-
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vecklat som på 
KSS 

organisation Bra med många 
paralleller både för 
elever och lärare.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kommer att skapa 
fler möjligheter för 
elever från KSS 
 
 

Hur blir överläm-
ning och uppfölj-
ning när eleverna 
flyttar över? 

inkludering Att blanda elever-
na från de olika 
skolorna ger ele-
verna möjligheter 
att bemöta alla 
oavsett kulturell 
bakgrund, handi-
kapp= Alla är lika 
mycket värda! 
 

 Vi får dela med 
oss av det mång-
kulturella! 
 
 

Kan bli ”över-
raskningar” när 
elever som inte är 
vana vid det 
mångkulturella 
möter detta. 

Övrigt 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Eleverna ”tar ett 
steg upp”, känner 
att de blir äldre. 
 
 

 

 
 



 

 
 

 

Vasaskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
Germundsgatan 7-9, 392 45 Kalmar  

Tel 0480-45 33 00 vx │ 
 

 
Handläggare:  Datum  
Karin Alkeberg 
Biträdande rektor 

2016-03-16  

 
 

 
Ny skola på Brofästet  
 
– sammanställning av SWOT-analys genomförd med elever och 
personal på Vasaskolan samt vårdnadshavares synpunkter 
 
Vasaskolan har genomfört en SWOT-analys kring förslaget om att starta en ny 
skola på Brofästet. Analysen har genomförts med elevråd och personal på sko-
lan. Samtliga klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som 
underlag till diskussion i elevråden. Synpunkterna har sammanställts och nedan 
redovisas elevernas och lärarnas synpunkter separat.   
 
Grupperna har diskuterat förslagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
utifrån följande punkter:  

- Läge 
- Utemiljö 
- Innemiljö 
- Organisation 
- Inkludering 
- Övrigt 

 
 
När det gäller dialogen med vårdnadshavare genomfördes det via ett öppet 
informationsmöte den 15 mars där förslaget diskuterades. Vid det mötet deltog 
Mats Linde och Emad Soukiyh från Barn- och ungdomsförvaltningen. I direkt 
anslutning till detta informationsmöte träffade Vasaskolans skolledning skolans 
brukarråd där två vårdnadshavare deltog. Föräldrarna känner en stor oro över 
förslaget att flytta Vasaskolans högstadium till Brofästet. De har många frågor 
och det var därför inte möjligt att genomföra en SWOT-analys. Föräldrarnas 
synpunkter sammanfattas i Bilaga 3 i detta dokument.  
 
 
 
 
 
Bilaga 1: Elevsynpunkter 
Bilaga 2: Personalsynpunkter 
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter 
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BILAGA 1 
 

Elevsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge  

- Använda sig av skogen för att genomföra projektarbete 
- Möjlighet att ha lektioner ute 
- Nära till simhall om den byggs där 

 
Utemiljö  

- Ny skolgård (stor och mysig) 
 

Innemiljö  
- Nya fina lokaler (stora och bra lokaler) 
- Många klassrum vilket möjliggör mindre klasser 
- Bra utrustade lokaler anpassade till skola och undervisning 
- Stor matsal 
- Mer plats både i klassrum och i gemensamma ytor. 

 
Organisation  

- Roligt med miljöombyte under skoltiden. 
- Blanda elever från andra skolor i åk 7 
- Fler elever 
- En stor skola, där det finns utrymmet att växa och inte snabbt bli 

trångbodd.  
 

Inkludering  
- Många klasser och många elever ger möjlighet att lära känna nya och 

fler kompisar. 
- Elever från fler bostadsområden, lär känna vänner som man inte an-

nars mött.  
 
Övrigt 

- När högstadieeleverna flyttar från Vasaskolan blir det mer utrymme för 
de lägre årskurserna där.  

 
Svagheter 
 
Läge 

- Långt till skolan 
- Tar lång tid att ta sig till skolan med cykel eller att gå.  

 
Utemiljö 

- Oro att det inte kommer att finnas samma utbud på skolgården på Bro-
fästet som på Vasaskolan. 

- Skuggig skolgård 
- Att det är studentboende för universitetsstudentet i direkt anslutning 

till skolan. 
- Instängda skolgårdar 
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Innemiljö 

- Rund skola 
- Svårt att hitta i skolan eftersom den är stor.  

 
Organisation 

- En del elever som går på Vasa idag kommer att välja att gå på en annan 
skola 

- Nya klasser, vill gå med tidigare klasskompisar från Vasa.  
- Att det inte är en F-9 skola.  
- Stor förändring att gå på en skola med omkring sex parallellklasser. 

 
Möjligheter 
 
Läge 

- Nära till bad och natur 
- Fina omgivningar 
- Nära in till staden 

 
Utemiljö 

- Möjlighet att använda sig om den närliggande miljön i skolarbetet.  
 
Hot 
 
Läge 

- Störande trafik 
- Långt till skolan 
- Lång och farlig väg för många. Kommer att korsa flera stora vägar på 

vägen till/från skolan. 
- Föräldrar kommer att köra sina barn till skolan – mer utsläpp.  
- Långt till service, ex mataffär. 
- Skolan hamnar utanför centrum.  

 
Organisation 

- Att eleverna inte har rätt till busskort 
- Att elever väljer andra skolor.  

 
Övrigt:  

- Hur ska eleverna få plats på Vasaskolan fram till att den nya skolan står 
klar tidigast 2020.  
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BILAGA 2 
 

Personalsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge 

- Kringliggande miljön – långt till grannar och butiker 
- Närhet till skogen ger möjlighet till exkursioner i NO och andra utom-

huslektioner.   
 

Utemiljö 
- Bra utemiljö för alla åldrar 
- Stora möjligheter till uteundervisning och exkursioner 
- Bra med innegårdar 

 
Innemiljö 

- Stora ytor 
- Nytt och fräscht  
- Möjlighetet att dela upp i mindre enheter 
- Möjlighet att undvika långa trånga korridorer 
- Möjlighet till fler gemensamhetsytor så som fritidsgård, fik, elevrum 

och läxläsningsrum.  
- Möjlighet till fullt utrustade salar ur IT-synpunkt. 
- Ämnesanpassade undervisningssalar. 
- Samlingssalar – Aula.  
- Viktigt med grupprum.  

 
Organisation 

- Bra med fler lärare som undervisar i samma ämne – möjlighet till sam-
planering, erfarenhetsutbyte och använda sig av varandras kompetenser 

- Möjlighet för nystart för lärare och elever 
- Stor skola – en stark kraft för att driva fram önskemål och få igenom 

satsningar. 
- Möjlighet till en annan typ av organisation än den vanliga. 
- Specialundervisningens utformning. 
- Enklare med tjänster – att alla är behöriga i de ämnen de undervisar i.   

 
Inkludering 

- Bra att blanda elever från olika upptagningsområden och olika erfaren-
heter och socioekonomisk bakgrund.   

- Positivt att inkludera de olika skolformerna. 
- Eleverna möter barn i särskolan.  

 
Övrigt  

- Om man satsar ekonomiskt och personellt med ex. nya moderna speci-
alsalar och en bred kompetens i personalen kan skolan bli attraktiv för 
både elever och lärare.  

- Möjlighet att använda idrottshallar och ev. simhall av önskad fritidsgård 
i anslutning till skolan.  

- Nya influenser – lära av varandra om skolor slås ihop.  
- Vasaskolan blir en F-6 skola – bra med mindre åldersspann 
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Svagheter 
 
Läge 

- Långt för eleverna att ta sig till skolan.   
 

Utemiljö 
- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med 

perceptionssvårigheter.  
- Utemiljön inte anpassad för skola i åk 4-9. Viktigt att budgetera för att 

bygga om skolgården efter elevernas behov. Viktig att eleverna har 
sysselsättning på raster. 

- Många kommer att skjutsa sina barn till skolan – viktigt med säker av-
lämning och planering av trafiksituationen i övrigt.  
 

Innemiljö 
- Risk att salar inte blir tillräckligt utrustade och att det inte finns allt som 

behövs för att bedriva undervisning i t.ex NO och idrott. Viktigt att 
sakkunniga pedagoger är med i planeringen av salarnas utformning. Till 
NO-salar behövs dessutom prepareringsrum.  

- Långa transportsträckor och svårt att hitta. Särskilt svårt för barn med 
perceptionssvårigheter.  

- Svårt att ha uppsikt över så stora ytor 
- Har hört att det är lyhört mellan klassrum. 

 
Organisation 

- Stor skola kan innebära lång beslutsgång och att det blir tungrott.  
- Skolan känns för stor – svårt att hitta gemensamma nämnare för hela 

skolan. 
- Stor skola har testats tidigare med mindre goda resultat.   
- Många elever – hur får vi tiden att räcka till i praktisk estetiska salar  

(idrott, slöjd, hemkunskap och bild)? 
- Negativt om det blir en rektor. Behov av ett delat rektorsansvar.  
- Finns det flexibilitet i skolan om det är så att den behöver växa ytterli-

gare? 
- Större skolan, mindre trygghet och ökad risk för mobbing.  
- Att F-3 saknas på skolan och att det är ett stort glapp mellan åk 4 och 

högstadiebarnen.  
 
Inkludering 

- Olika klimat från olika skolor och att eleverna hamnar på kollisions-
kurs.  

- Svårt att inkludera särskolan i en stor organisation. 
 
Övrigt 

- Behöver vara ett ordentligt skolbibliotek. Avståndet till stadsbiblioteket 
är för långt.  

- Många tonåringar på ett ställe. Risk för gängbildning, större konflikter 
och att barn ”försvinner” i mängden.  

- Oro för vad som händer 2018-2020. Hur ska vi få plats under den tiden 
som Vasaskolan är för liten och den nya skolan inte står klar? 

- Vad händer med förstelärartjänster när de kommer fler förstelärare till 
samma skola? 
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Möjligheter 
 
Läge 

- Nära till skog och vatten 
- Närhet till idrottshallar. 
- Stadsbussar kan med lätthet gå förbi skolan. 
- Ingen kiosk i närheten. 
- Nära till kanotklubb och minigolf. 

 
Utemiljö 

- Nära till skog och vatten 
- Omväxlande natur 

 
Innemiljö 

- Ändamålsenliga och väl utrustade lokaler för en bra undervisning i 
både praktiska och teoretiska ämnen.  

 
Hot 
 
Läge 

- 70 km/h väg i direkt anslutning till skolan 
- Lång resväg för eleverna 
- Cykelvägen är inte tillräckligt säker  
- Dåliga bussförbindelser 
- Avskärmat från butiker och liknande. 
- Långt till muséer och bibliotek. 

 
Utemiljö 

- Trafiken runt omkring 
 

Innemiljö 
- Nödvändigt med utrymme för fritidsgård eller liknande.  

 
Organisation 

- Risk att planeringen går för snabbt och att provisoriska lösningar blir 
permanenta. 
 

Inkludering 
- Elever och föräldrar som väljer friskolorna försvinner vilket gör att in-

kluderingen mellan olika upptagningsområden uteblir.  
 

Övrigt 
- Förlust av elever till friskolor eftersom avståndet gör att fler  

elever/föräldrar kommer att välja en närmare skola.  
- Det finns ingen central 7-9 skola kvar i Kalmar. 
- Hot uppstår om det inte genomförs på rätt sätt. Erfarenhet från tidi-

gare flyttar och ombyggnationer är att tänka till innan det byggs. Speci-
alsalar i idrott, slöjd, NO och hemskunskap kräver eftertanke och sam-
tal INNAN byggnationer genomförs.  

- Att Linnéuniversitetet inte flyttar ut i tid och att den nya skolan förse-
nas. 
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BILAGA 3 
 

Föräldrasynpunkter 
 
Vid informationsmötet med föräldrar kring förslaget om ny skola på Brofästet 
den 15 mars fanns en påtaglig oro och ett motstånd mot att Vasaskolans elever 
föreslås gå på högstadiet på Brofästet.  
 
Föräldrarna är kritiska till:  
 

- Avståndet – det är långt för barnen att ta sig till skolan. 
- För stor skola – sju paralleller. 
- Att de mjuka värdena inte finns med (trygghet, trivsel, bli sedd etc) när 

man föreslår en stor skola långt från elevernas hem.  
- Farliga vägar att korsa på vägen till/från skolan 
- Trafiksituationen runt omkring. 
- Vad händer 2018-2020? Hur ska barnen få plats på Vasaskolan fram till 

att den nya skolan står klar.  
 
 

Övrigt:  
- Föräldrarna ställer sig frågande till varför uppdraget från politikerna 

bara var att utreda förutsättningar för en skola på Brofästet? Varför 
inte göra samma utredning om en skola på Norrgård och därmed ha 
två alternativ att ta ställning till? 

- Varför tittar ni inte på upptagningsområdet för att se om elever kan 
styras om?  

- Föräldrarna känner oro för att barnperspektivet inte beaktas i utred-
ningen. 
 
 



 

 
 

 

Lindöskolan i Kalmar │ Barn-och ungdomsförvaltningen  
                                                                                 Adress Lindövägen 3 Kalmar  

Tel 0480-45 00 00 vx │karin.berggren@kalmar.se  
 

  
Handläggare Datum  
Karin Berggren 2016-03-16  
0480-45 32 89 

 
 
Ny skola på Brofästet - sammanställning av SWOT-analys genomförd 
av Lindöskolans elever och personal samt vårdnadshavares synpunkter 
 
SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats eller på svenska – Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Ris-
ker/hot. 
Analysen har genomförts av elever och personal på Lindöskolan. Samtliga 
klasser på skolan har informerats och diskuterat förslaget som underlag till 
diskussion i skolans två elevråd. Synpunkterna har sammanställts och nedan 
redovisas elevernas och personalens synpunkter separat. 
 
Vårdnadshavare på Lindöskolan har inbjudits till ett öppet föräldramöte den 
16 mars 2016. På mötet kom 17 föräldrar. Det har även inkommit två mail 
med synpunkter på förslaget från vårdnadshavare. 
 
 
 
 
 
Bilaga 1:  Elevsynpunkter 
Bilaga 2: Personalsynpunkter 
Bilaga 3: Föräldrasynpunkter 
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    Bilaga 1 
Elevsynpunkter elevråd Förskoleklass-årskurs 2 
 
Styrkor/Möjligheter 
 
Utemiljö 

- Nya saker att leka med 
- Bättre parkeringsmöjligheter 

 
Innemiljö 

- Mer plats på den nya skolan 
- Mer plats i matsalen 
- Nya fina klassrum och toaletter 

 
Organisation 

- Byter skola i årskurs 4. Slipper byta i årskurs 7. 
 

Inkludering 
- Nya kamrater 

 
Övrigt 

- Kul att börja på en ny skola 
 
Svagheter/Hot 
 
Läge 

- Längre till skolan 
- Kan inte lämna barn på samma ställe 
- Hittar inte till skolan 

 
Utemiljö 

- Kommer sakna utemiljön på Lindöskolan 
- Osäkerhet kring skolgården/lekredskap/klassrum 

 
Organisation 

- Byta skola många gånger 
- Känner inte lärarna 
- Känns tråkigt att byta skola i årskurs 4 
- Skulle sakna Lindöskolans Tillsammansaktiviteter 
- Vill inte splittra klassen 
- Stor skola 

 
Övrigt 

- Känner inte de äldre barnen 
- Syskon man inte får träffa på nya skolan och Lindöskolan 
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Elevsynpunkter elevråd årskurs 3-5 
 
Styrkor/Möjligheter 
 
Läge 

- Kortare avstånd 
 
Ute- och innemiljö 

- Mer plats 
 
Inkludering 

- Fler vänner 
- Äldre vänner 

 
Svagheter/Hot 
 
Läge 

- Längre avstånd 
 

Organisation 
- Osäkerhet med de äldre eleverna 
- Inte få gå på Funkabo på högstadiet 

 
Övrigt 

- Kommer att sakna Lindöskolan 
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Bilaga 2 
Personalsynpunkter 
 
Styrkor 
 
Läge 

- Rymligare än på Lindöskolan som idag är trångbott 
 
Innemiljö 

- Nya och fräscha miljöer 
 
Möjligheter 
 
Innemiljö 

- Möjligheter till bättre undervisning när fler lokaler finns att tillgå 
 
Organisation 

- Större chans att få behöriga lärare 
- Lättare att fördela tjänster över mellan- och högstadium 

 
Övrigt 

- Chans till profilerad skola 
 
 
Svagheter 
 
Läge 

- Många barn på högstadiet får en lång skolväg 
 

Utemiljö 
- Skolgård? 
- Utemiljön kan aldrig bli så bra som på Lindöskolan 

 
Organisation 

- Svårare att ha gemensamma aktiviteter när Lindöskolan finns på två ställen 
- Vi tappar helhets/åldersperspektivet 
- Alldeles för stor skola med 7 paralleller 

 
Hot 
 
Innemiljö 

- Var kommer slöjdsalarna att vara? Förflyttningar? 
 

Organisation 
- Personalsplittring om en del av personalen byter arbetsplats/skola 
- Lindöskolans mellanstadium blir en alldeles för liten del på skolan 
- Lindöandan försvinner 
- Vi förlorar fler barn till friskolor 
- Rektor kan bli långt från verksamheten 
- Om Lindöskolan får samma rektor som högstadiet försvinner Lindöskolan 

lätt i mängden 
- Svårt med samarbete med Lindöskolans lågstadium 
- Att kombinera skolidrott med en idrottsförening 
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Övrigt 

- Risk att detta är en quickfix och att politik går före pedagogik 
- Dyrt med många nya specialsalar för No, slöjd och hemkunskap 
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Bilaga 3 
Föräldrasynpunkter och frågeställningar 
 

- Bra alternativ till Södra skolan. Bättre läge än Södra skolan. 
 

- Skolvägen måste säkerställas. 
- Risk att Lindöidentiteten försvinner. 
- Farhåga över en ökad anonymitet bland eleverna. Att de inte ska bli 

sedda. 
- För stor skola med sju paralleller på högstadiet. 
- Lindöskolans mellanstadium blir en väldigt liten del av en stor skola. 
- Utemiljön upplevs instängd pga att utegården är omgärdad av väg-

gar/hus. 
- Många olika verksamheter på ett och samma ställe. Kan upplevas 

som ”spretigt”. 
- Farhåga för att kränkningar mellan elever kan öka. 
- Hur kommer elevvården att organiseras när Lindöskolan finns på två 

ställen? 
- Olämplig åldersfördelning på skolan. 
- Vad händer 2018-2020? Hur ska eleverna på Lindöskolan få plats 

under den perioden? 
- Varför har kommunen prioriterat att bebygga Lindöskolans skolgård 

med nya förskoleavdelningar i stället för nya skollokaler? 
- Kommer det att finnas fritidshem på den nya skolan? 
- Om även simhallen placeras i området. Kan det innebära att många 

som inte går på skolan kommer att vistas där? 
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