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     2016-12-09 

Till 

Barn- och Utbildningsnämnden i Falkenbergs Kommun 

 

Ärende: Beslutet om grundsärskolans förflyttning 

FUB är en intresseorganisation, som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi har under hösten blivit kontaktade av 

många upprörda föräldrar till elever som går i grundsärskolan. 

FUB vädjar till BUN att upphäva beslutet som fattades 2016-09-21, § 106. Beslutet att 

flytta särskolan är helt felaktigt och inte förankrat hos dem som är närmast berörda. 

Våra motiv är bl a följande: 

- Grundsärskolan fungerar idag mycket bra på Hjortsbergs- och Tullbroskolan.  

Det finns ingen anledning för grundsärskolan att flytta. Detta är grundläggande. 

- Vi har från FUB vid två tillfällen bjudit in samtliga politiker i BUN och alla berörda till möte 

för dialog och förklaring. BUN:s politiker (med något undantag) avböjde att komma båda 

gångerna. I vår inbjudan ställde vi ett antal frågor till BUN:s ordf. Kerstin Angel. Hon har 

fortfarande inte svarat. Hon har istället bett en tjänsteman svara. Det kom några rader via 

mail, utan adressat och utan underskrift. Dessa rader väcker nya frågor. Det står bl a att 

grundsärskolan har varit väldigt uppdelad. Det är ingen nackdel. Det fungerar bra idag 

med samverkan på respektive skola. På fråga om dialog är svaret att det skett dialog med 

ett antal personer. Det är möjligt men det saknas dialog med berörda föräldrar och FUB. 

Det konstateras vidare att förutsättningarna att nå de mål och styr-dokument som finns för 

särskola påverkas inte av var lokalerna är belägna. Detta är fel. 

I tätorten har eleverna helt andra möjligheter att utvecklas. Det är därför de placerats där. 

- Att flytta grundsärskolan till en skola utanför tätorten - till Heberg - väcker många 

tankar. På Hallagården i Heberg låg tidigare ett stort vårdhem, där man placerade per-

soner med utvecklingsstörning från norra Halland. Där fick de bo, många av dem i ett helt 

liv. Där fick de också en viss undervisning. År 1970 flyttades särskoleeleverna till det ny-

byggda skolhemmet Eketångaskolan i Halmstad. Där fick de bo, fortfarande helt segre-

gerade. På 1980-talet började man tala om integrering och som ett led i detta flyttades 

särskoleeleverna ut till Hallands olika kommuner. Klasserna placerades i grundskolor, som 

var centralt placerade i alla kommuner. Det fanns många pedagogiska skäl för detta. 

Utvecklingen har gått från segregering och institutioner till integrering och samverkan. 
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Mot denna bakgrund är det svårt att förstå varför BUN vill bryta denna positiva utveckling 

och flytta ut grundsärskolan till en skola utanför tätorten. 

- Grundsärskolan flyttas på grund av lokalbrist. Särskolan, som har lokaler, behöver 

inte beröras. Om grundskolan har ont om klassrum i centralorten, så får väl klasserna 

bussas ut till Söderskolan, där det finns plats. Grundskolans elever har inga 

funktionsnedsättningar och kan lättare förflytta sig. 

- Särskolan skall behandlas som en egen skolform. Trots det nämns den i "Plan för 

förskola och grundskola i Falkenbergs kommun." I § 106 punkt 4 står som en andra 

mening, inskjutet i ett stycke ....... Söderskolan lokalanpassas och organiseras för 

grundsärskola samt F-6....... 

Så här behandlar man särskolan, reducerad till en rad i grundskolans planering. På 

Söderskolan finns lediga klassrum. Därför placeras grundsärskolan där. Särskolans 

innehåll och framtida utveckling står det inget om.  

- Det är intressant att läsa Barnkonsekvensanalys flytt av grundsärskolan. DNR BUN 

2015/165. Av denna analys framgår också att grundsärskolans elever påverkas negativt. 

Där kan man bl a läsa: Flytten av grundsärskolans verksamhet kommer att innebära stora 

förändringar för både personal och elever. Att flytta grundsärskolans verksamhet innebär 

risken att elevernas trygghet och kontinuitet påverkas. Då närheten till centrum minskas 

påverkas även möjligheten för elevernas färdighetsträning.  

Detta är väl klara besked. Det blir stora förändringar, risk för elevernas trygghet och 

dessutom tappar man närheten till centrum. Analysen bekräftar det vi känner och är 

oroade för. 

 

Med hänsyn till de synpunkter vi framfört vädjar vi till BUN att ompröva sitt beslut om att 

flytta grundsärskolan. Grundsärskolan måste vara kvar i tätorten. Lokalfrågorna måste 

lösas på ett mindre sårbart sätt. 

För Falkenbergs FUB 

 

Karin Borgström 

Ordförande 

 

Delges:  

Ordförande Kerstin Angel, Rektor Stefan Börjesson, Verksamhetschef Jörgen Frostlund, 

FUBs styrelse 
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