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Bakgrund 

Unn Harsem (c) och Anna Johansson (c) har i ett nämndinitiativ ställt frågor om 

Tunabergsskolans grundsärskola. Grundsärskolan bedrivs på andra våningen och de frågor 

som ställs handlar om möjligheter att evakuera vid en eventuell brand.  

 

Föredragning 

Grundsärskolan vid Tunabergsskolan bedrivs på andra våningen och det finns en hiss att tillgå 

för de elever som är rullstolsburna. Ett av rummen på särskolans våningsplan är en brandcell 

där det också finns en brandtrappa. Rummet har förutsättning att stå emot en brand så länge 

att det finns möjlighet att bära ner rullstolsburna elever via brandtrappan. Att ha verksamhet 

på andra våningen med enbart en tillgänglig hiss är inte en optimal lösning för elever som är 

rullstolsburna oavsett om eleverna tillhör grundsärskolan.  

 

Inom grundskoleavdelningen pågår en översyn av särskolan. Syftet är att göra en långsiktig 

plan för var särskolorna bör vara belägna, hur de ska integreras med grundskolan, hur 

grundsär- respektive träningsskoleelever bäst integreras med varandra, hur många elever som 

ska vara på respektive skola, hur ledningen ska se ut, mm. I detta arbete ingår en översyn om 

de lokaler där särskolan befinner sig idag är de bästa utifrån elevgruppens behov.  
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Nämndinitiativ om Tunabergsskolans grundsärskolas lokaler 
 

 

Tunabergsskolans grundsärskola har sina lokaler på andra våningen. Vissa av eleverna är 

rullstolsburna och åker därför hiss till och från lokalerna. Vad händer om det skulle börja 

brinna under skoltid? Finns det någon genomförbar plan för hur alla eleverna ska kunna 

evakueras vid brand då hissen inte kan användas? Går det att byta lokaler så att de kan vara på 

bottenvåningen istället? 

 

 

Unn Harsem och Anna Johansson, Centerpartiet 
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