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Lokalförsörjningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 

fastighetschef Jessica Eriksson att under 2015 utarbeta ett förslag till lokal

försö1jningsplan samt bostadsförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun. Vidare 

beslutades att förslaget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast vid dagens 

sammanträde. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med förslag till Lokalförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

daterat den 3 november 2015. Det långsiktiga målet med en lokalförsöijningsplan 

är att kommunens verksamheter skall ha tillgång till lokaler som bidrar till, för 

kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som största möjliga 
kommunnytta uppnås. 

Beträffande bostadsförsö1jningsplan skall denna samordnas med Länsstyrelsen i 
Örebro län innan den konuner att behandlas. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Lokalförsö1jningsplan för 

Ljusnarsbergs kommun 2016-2:015. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt lokalstyrningsgruppen att 

l. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till lokalförsörjningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun 2016-2025, daterad den 16 oktober 2015. 

2. Lokalstyrningsgruppen ges ii uppdrag att: 

a) att upprätta en komplett utredning av grundskolans nyttjande av nuvarande 
lokaler, lokalbehov på sikt tiillsammans med ekonomiska kalkyler och 
verksamhetsmässiga konsekvenser av olika alternativ. 
Uppdraget inbegriper också att en mikroprojektering av omvandling av gamla 
Garhytteskolan till bostäder genomförs tillsammans med Statens 
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bostadsomvandling, SBO. Kostnaden för nödvändiga externa resurser belastar 
projektkonto 1513. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 
2016. 

b) att upprätta en komplett utredning av möjliga alternativ för förskolelokaler i 
centrala Kopparberg. Utredningen skall innehålla redogörelse över nyttjande av 
nuvarande lokaler, lokalmässiga, ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för de olika alternativen. Eventuella kostnader härförliga till 
utredningen belastar projekitkonto 1513. Uppdraget redovisas till 
kommtmstyrelsen i samband med revideringen av lokalförsö1jningsplanen 2016. 

c) att genomföra en utredning av möjligheterna att avveckla gruppboendet Ängen 
på Solgården. Utredningen :skall innehålla verksamhetsmässiga och ekonomiska 
konsekvensanalyser. Utredningen redovisas till kommunstyrelsen i samband 
med revideringen av lokalförsötjningsplanen 2016. 

d) att upprätta förslag till riktlinjer för lokalförsö1jning. Förslaget redovisas till 
kommunstyrelsen i januari 2016. 

e) att upprätta förslag till intennhyressystem för Ljusnarsbergs kommun. 

Förslaget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2016. 

f) att utreda möjligheterna att uppfylla brandsäkerhetsaspekterna i skytteklubbens 
lokaler i försko lan Garhyttan. Uppdraget redovisas till allmänna utskottet senast 
i januari 2016. 

g) att utreda alternativa lokaler för PROs verksamhet. Uppdraget redovisas till 
allmänna utskottet senast i mars 2016. 

Allmänna utskottets beslutar 
Allmä1ma utskottet beslutar att förslagets punkt 2g revideras i det att det säkerställs 
att PROs verksamhet lokaliseras till byggnad inom äldreomsorgen, varefter 
förslaget till lokalförsö1jningsplan hänskjuts till konmrnnstyrelsen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till sammanträde i januari 2016. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 
Kommunchef Bo Wallströmer 

Juslerandes sign. U!dragsbeslyrkande 

62 (68) 





[9191 LJUSNARSBERGS 
~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (37) 

Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

Au§ 195 Dnr KS 033/2015 

Lokalförsörjningsplan iför Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 

Ärendebeskrivning 
Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 

fastighetschef Jessica Eriksson att under 2015 utarbeta ett förslag till lokal

försöijningsplan samt bostadsförsöijningsplan för Ljusnarsbergs kommun. Vidare 

beslutades att förslaget skulle redovisas för kommunstyrelsen senast vid dagens 

sammanträde. 

Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer har inkommit 

med förslag till Lokalförsö1jningsplan för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 
daterat den 3 november 2015. Det långsiktiga målet med en lokalförsörj ningsplan 

är att kommunens verksamheter skall ha tillgång till lokaler som bidrar till, för 

kommuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt som största möjliga 

kommunnytta uppnås. 

Beträffande bostadsförsö1jningsplan skall de,rna samordnas med Länsstyrelsen i 
Örebro län i1man den kommer att behandlas. 

Förslag 
Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer föreslår 

kommunstyrelsen beslutar anta föreliggande förslag till Lokalförsö1jningsplan för 

Ljusnarsbergs kommun 2016-2015. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt lokalstyrningsgruppen att 

1. Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till lokalförsö1jningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun 2016-2025, daterad den 16 oktober 2015. 

2. Lokalstyrningsgruppen ges i uppdrag att: 

a) att upprätta en komplett utredning av grundskolans nyttjande av nuvarande 
lokaler, lokalbehov på sikt tilllsammans med ekonomiska kalkyler och 
verksamhetsmässiga konsekvenser av olika alternativ. 
Uppdraget inbegriper också att en mikroprojektering av omvandling av gamla 
Garhytteskolan ti ll bostäder genomförs tillsanunans med Statens 
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ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 

Justerandes sign. 

bostadsomvandling, SBO. Kostnaden för nödvändiga externa resurser belastar 
projektkonto 1513. Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 
2016. 

b) att upprätta en komplett utredning av möjliga alternativ för förskolelokaler i 
centrala Kopparberg. Utredningen skall innehålla redogörelse över nyttjande av 
nuvarande lokaler, lokalmässiga, ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för de olika alternativen. Eventuella kostnader härförliga till 
utredningen belastar projektkonto 1513. Uppdraget redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med revideringen av lokalförsö1jningsplanen 2016. 

c) att genomföra en utredning av möjligheterna att avveckla gruppboendet Ängen 
på Solgården. Utredningen skall innehålla verksamhetsmässiga och ekonomiska 
konsekvensanalyser. Utredningen redovisas till kommunstyrelsen i samband 
med revideringen av lokalförsö1jningsplanen 2016. 

d) att upprätta förslag till riktlinjer för lokalförsö1jning. Förslaget redovisas till 
kommunstyrelsen i januari 2016. 

e) att upprätta förslag till internhyressystem för Ljusnarsbergs kommun. 

Förslaget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2016. 

f) att utreda möjligheterna att uppfylla brandsäkerhetsaspekterna i skytteklubbens 
lokaler i förskolan Garhytta111. Uppdraget redovisas till allmäirna utskottet senast 
i januari 2016. 

g) att utreda alternativa lokaler för PROs verksamhet. Uppdraget redovisas till 
allmäima utskottet senast i mars 2016. 

Allmänna utskottets beslutar 
Allmänna utskottet beslutar att förslagets punkt 2g revideras i det att det säkerställs 
PROs verksamhet att lokaliserns till byggnad inom äldreomsorgen, varefter 
förslaget till lokalförsöijningsplan hänskjuts till kommunstyrelsen. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wal I ström er 
Fastighetschef Jessica Eriksson 

I ,.,., ....... ".,. 
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1. Inledning 
Lokaler är en viktig resurs för den offentliga sektorn och en förutsättning för att offentl iga 
organisationer ska kunna fullfölja sitt uppdrag att tillhandahålla samhällsnyttig service 1. En 
lokalförsö1jningsplan ska säkerställa att de kommunala verksamheterna bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler samt att tillgången på lokaler motsvarar efterfrågan. Planen innehåller 
en redogörelse för de lokaler som används idag och förslag till förändringar som krävs för att 
tillgodose verksamheternas lokalbehov på ko,t och lång sikt. Planen upprättas i samarbete 
mellan fastighetschef och verksamhetschefe:r och har sin utgångspunkt i analyser av 
verksamheternas uppdrag, befolkningsunde1rlag och lokalernas status. Planen utgör grunden 
för underhålls- och investeringsplaner i kommunens fastighetsbestånd och är nära kopplad till 
budgetprocessen. Eftersom planen påverkas av flera faktorer som snabbt kan förändras 
revideras planen en gång per år. 

1.2 Bakgrund 
Kostnader för lokaler är inte sällan den näst största utgiften i kommunernas budgetar efter 
kostnaden för personal. Att kontinuerligt planera för och analysera hur lokaler används är 
därför av stor vikt för att säkerställa att kommunens ekonomiska resurser används så effektivt 
som möjligt. Behoven av lokaler påverkas av en rad faktorer, flera av dem utanför 
kommunens direkta kontroll, såsom invånarantal, arbetslöshet, flyttmönster, politiska beslut, 
privata utförare på den kommunala marknaden etcetera. En plan bidrar till ökad 
handlingsberedskap och bör justeras då förutsättningarna förändras. Genom att fo1tlöpande 
anpassa mängden lokaler till verksamheternas behov finns möjlighet till stora besparingar. 

Lokalernas skick och utformning tenderar också att påverka uppfattningen om kvaliteten i 
verksamheten som bedrivs däri. Goda och ändamålsenliga lokaler är därför betydelsefulla för 
verksamhetens helhetskvalitet. Lokalerna utgör också boende- eller arbetsmiljö för de som 
vistas i dem. God arbetsmiljö leder till ett effektivare arbete och lokalerna har på så sätt 
inverkan på verksamheten och dess möjlighc;:ter till effektiviseringar. 

1.3 Mål 
Det långsiktiga målet med lokalförsö1jningsplanen är att kommunens verksamheter ska ha 
tillgång till lokaler som bidrar till, för komrnuninvånarna, attraktiva verksamheter samtidigt 
som den största möjliga kommunnyttan uppinås. 

1.4 Syfte 
Lokalförsö1jningsplanen syftar till att: 

• ge verksamheterna tillgång till goda och ändamålsenliga lokaler samtidigt som ett 
överutbud av lokaler undviks 

• säkerställa att investeringar och unde,rhållsinsatser koncentreras till fastigheter som 
på sikt kommer att behövas inom kommunens verksamheter 

• undvika dyra nödlösningar 
• upprätthålla en handlingsberedskap vid ändrade förutsättningar som påverkar 

lokalbehovet 

1 Sveriges kommuner och landsting (20 14) 
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1.5 Metod 
Planen upprättas av kommunens fastighetschef och verksamhetscheferna tillsammans. 
Fastighetschefen är huvudansvarig och sammankallande i de olika arbetsgrupper som behövs 
för att åstadkomma nulägesbeskrivning och bebovsbedömning. Lokalstyrningsgruppen, tillika 
kommunledningsgruppen lämnar utifrån nulägesbeskrivningar och behovsbedömningar 
förslag till anpassningar i beståndet. 

Planen och arbetsprocessen består av fyra faser: 
• Nulägesbeskrivning av befintliga lokalers tekniska status och 

ändamålsenlighet. 
• Bedömning av verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. 
• Analys av hur lokalbeståndet behöver utvecklas och anpassas för att 

möta verksamheternas förväntade behov. Detta resulterar i olika 
förslag på anpassningar i beståndet. 

• Uppföljning av hur arbetet har fungerat. 

1.6 Avgränsning 
Planen omfattar samtliga lokaler som används för kommunens verksamheter åren 2016-2025. 
Planen är övergripande och beskriver i generella drag hur lokalerna motsvarar 
verksamheternas behov. Mindre avvikelser från de generella beskrivningarna kan förekomma 
men bedöms kunna avhjälpas inom befintlig budget och påverkar inte verksamheten i stort. 

2. Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen är en analys av de lokaler som finns tillgängliga inom kommunens eget 
loka lbestånd och de som förhyrs på den externa marknaden, avseende ändamålsenlighet och 
teknisk status. För de förhyrda lokalerna är dlen tekniska statusen inte lika intressant eftersom 
det som regel är hyresvärden som bär underhållsansvaret. 

Handlingsutrymmet är betydligt större fö r de egenägda lokalerna. 1 externt förhyrda lokaler är 
kontraktsstukturen viktig för att upprätthålla ett handlingsutrymme. Parametrar att noga 
överväga vid tecknande av externa hyresavtal är avtalslängd, uppsägningstid samt kostnads
och ansvarsfördelning mellan parterna. 

2.1 Egenägda lokaler 
Kommunens egenägda fastighetsbestånd omfattar omkring 2 1 000 kvadratmeter och består av 
alltifrån kommunförråd till skolor. Utöver de lokaler som behandlas nedan äger kommunen 
också diverse kulturhistoriska byggnader. D,~ssa byggnader utgör inte lokaler som kan nyttjas 
för verksamhet och beskrivs därför inte närmare. 

Generellt finns ett stort underhållsbehov i beståndet och kommande år behöver 
underhållsnivån höjas avsevärt för att värdet i fastigheterna ska kunna bibehållas. Akuta 
reparationer blir erfarenhetsmässigt dyrare än planerade insatser och leder ofta till stora 
störningar för verksamheterna. En underhåll splan behöver därför upprättas för de kommunala 
fast igheterna. Denna lokalförsö1jningsplan kommer att ligga till grund för framtagandet av en 
sådan underhållsplan. 
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2.1.1 Kommunhuset 
Kommunhuset byggdes under I 980-talets andra hälft. Underhållsbehov finns vad gäller 
utvändig målning, takomläggning och uppgiradering av larm-, värme- och ventilationssystem. 
I övrigt är lokalerna ändamålsenliga för den administrativa verksamhet som bedrivs i huset. 
Omkring 230 kvadratmeter hyrs ut till externa aktörer i form av Polisen, Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Om dessa verksamheter skulle avflytta kan lokalerna användas 
internt inom kommunen. 

2.1.2 Socialkontoret (individ- och familjeomsorgen) 
Socialkontoret inryms i ett mycket gammalt hus som utgör en minnesruna över Kopparbergs 
historia. Huset är i relativt gott skick utvändigt men fasad och fönster behöver målas inom de 
närmaste åren. Invändigt finns ett visst behov av ytskiktunderhåll och vissa mindre 
verksamhetsanpassningar. Det finns också behov av uppgradering av larm-, värme- och 
ventilationssystem. Huset är ändamålsen ligt men antalet kontorsrum är inte tillräckligt för 
aktuell bemanning. Individ - och familjeomsorgen har även lokal för samtal i bottenvåningen 
på närbelägna Gula villan. 

2.1.3 Kopparhyttan (f.d. missionskyrkan) 
Huset inrymmer SFI- och Komvuxutbildning. Dock tillgodoser byggnaden inte hela 
lokalbehovet för dessa verksamheter som även nyttjar utrymmen på f.d. Lärcentra och på 
Stora gården. På Kopparhyttan finns tre mindre och två större lektionssalar. Utöver det finns 
behov av grupprum som inte kan tillgodoses i huset. 

Byggnaden bedöms inte som ändamålsenlig då den inte täcker hela Yuxarns lokalbehov. Det 
finns också andra brister som påverkar ändamålsenligheten. Rektorsexpeditionen och 
administratörens rum är små vilket försvårar de kontinuerliga sammankomster som 
verksamheten har behov av. Det finns också brister i tillgänglighet och ventilation. Även 
utemiljön är ett problem då parkeringsmöjligheterna inte är tillräckliga. Takets status behöver 
utredas. 

2.1.4 Stora gården 
Stora Gården i centrala Kopparberg är uppförd under 1740-talet och består av en 
Mangårdsbyggnad, två flygelbyggnader och två grindstugor. Mycket av det gamla finns 
bevarat och gården är byggnadsminnesförklarad i enlighet med kulturmiljö lagen ( 1988:950). 
Det innebär att gården bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i samhällets 
gemensamma intresse att den bevaras för framtiden. När en byggnad eller ett 
bebyggelseområde förklaras som byggnadsminne faststä lls skyddsbestämmelser som bland 
annat anger hur byggnaden skall vårdas och hur ändringar får göras2

. 

Mangårdsbyggnaden är i behov av målning och en översyn och komplettering av 
takavvattningen. Även de båda flyglarna och grindstugorna är i behov av utvändig målning. 
Att gården är kulturminnesförklarad innebär att kommunen har möjlighet att söka bidrag från 
Länsstyrelsen för underhållsinsatser vilket också planeras inför kommande år. 

I dagsläget hyrs mangårdsbyggnaden, södra flygeln och norra grindstugan ut till Bergskraft 
AB som bland annat bedriver cafä, lunchservering och bed and breakfast. Dessutom inryms 
vissa delar av arbetsmarknadsenheten i södra fl ygeln. Bergskraft har nyligen sagt upp 
hyresavtalet och kommunen behöver fundera kring alternativ användning. 

2 Länsstyrelsen (2015) 
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Norra flygeln hyrs ut till ett annat privat företag som kontorslokaler. Om denna hyresgäst 
avflyttar kan lokalerna även fo11sättningsvis hyras ut till kontorsändamål eller införlivas med 
övrig verksamhet på Stora gården. 

2.1.5. Tingshuset 
Tingshuset är kanske det mest kända kulturhuset i Kopparberg och 
byggnadsminnesförklarades under 2015. Huset inrymmer mötes- och kontors lokaler samt 
turistbyrån under sommarhalvåret. De fackliga verksamheterna i kommunen har 
kontorslokaler på övervåningen i huset. Lokalerna bedöms som ändamålsenliga och den 
geografiska placeringen upplevs lämplig både för facken, turistbyrån och de verksamheter 
som har möjlighet att nyttja möteslokalerna. 

Förutom att kommunens egna verksamheter har tillgång till möteslokalerna, kan företag och 
föreningar hyra mötessal och kök för tillfälliga ändamål. Mötessalen är inte välutnyttjad. Vid 
en uppföljning under mars och maj 2015 hadle salen en beläggningsgrad på 14,4 respektive 13 
procent dagtid. Kvällstid nyttjades den något: mer och hade under samma månader 27,6 
respektive 22,8 procent beläggningsgrad. Här finns således en stor outnyttjad kapacitet av 
möteslokaler. Samtidigt efterfrågas möteslokler av flera verksamheter. 

2.1.6 Förskolan Åstugan 
Förskolan Åstugan ligger i Ställdalen och inrymmer tre avdelningar samt fritids och i perioder 
även förberedelseklass. Förskolan är uppförd för ändamålet under 1970-talet. Den är utformad 
och planlagd efter den pedagogik och de barngruppsstorlekar som då var vanliga. Idag 
upplevs byggnaden som trång och svåröverskådlig. Verksamheten saknar tillräckliga 
förråds utrymmen och varmförråd för barnvagnar. Vagnarna förvaras i entrehal lar med 
begränsad framkomlighet och i vissa fall blockering av brandsläckningsutrustning som följd. 

Ytte1taket är i dåligt skick och läckage uppstår med jämna mellanrum. De invändiga ytskikten 
är mycket slitna. Fastigheten värms med dirt::ktverkande el vilket är en stor nackdel både ur 
miljömässiga och ekonomiska perspektiv. Att installera ett vattenburet system är oerhö11 
kostsamt och för med sig behov av en invändig totalrenovering till följd av alla håltagningar i 
ytskikt som måste göras. Luftburen värme är inte lämpligt med tanke på husets planlösning. 

På försko lan Åstugan finns ett tillagningskök. Köket är litet och vissa delar av utrustningen är 
inte anpassad för tillagning. Dock bedöms d<~tta kunna åtgärdas med mindre insatser, till 
exempel installation av nya eluttag och omflyttning av utrustning mellan de olika köken. 

Förskolan har en bra geografisk placering oc:h utemiljön uppfattas som varierande och 
stimulerande för barnen. 

2.1. 7 Garhyttans förskola 
Förskolan omfattar fyra avdelningar. Avdelningen Rallarrosen tillhör Garhyttans förskola 
men finns i souterrängplan på det närbelägna Apotekshuset. Lokalerna är inte anpassade för 
förskoleverksamhet. En lång och smal korridor i vinkel binder samman många små rum vilket 
gör att det är mycket svårt för personalen att ha uppsikt över barnen. Flera rum har endast 
fönster högt upp på väggen vilket gör det svårt för barnen att se ut. Vissa utrymmen saknar 
fönster helt. Ytskikten i lokalerna är mörka och slitna. Toaletter och skötrum är inte anpassade 
för verksamheten. Hallen är smal och trång liksom den köksdel där personalen diskar efter 
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måltiderna. Utegården som ligger i direkt anslutning till lokalen består av en asfaltsplan som 
på ena sidan avgränsas av en stor mur. Förrådsutrymmen är en bristvara för verksamheten, 
både ute och inne. 

Byggnaden där övriga tre avdelningar på Garhyttans förskola inryms är uppförd 1984 och 
byggd för skol verksamhet. I samband med att försko leverksamheten flyttades in i huset 2011 
gjordes vissa verksamhetsanpassningar men lokalerna är trots det inte ändamålsenliga för 
försko leverksamhet. Någon extra vägg har satts upp för att gränsa av stora ytor men 
planlösningen är rörig. Hög takhöjd invändigt medför akustikproblem i lokalerna. Entrehallen, 
som är ett enda stort utrymme, endast avgränsat av klädskåp, används av cirka 70 barn. 
Ljudnivån blir mycket hög när alla barn vistas i entren samtidigt. Toaletterna är för få för det 
stora barnantalet. Det finns inga egentliga skötrum utan skötbord har satts in där det funnits 
plats och tillgång till vatten och avlopp vilket innebär att utrymmena är trånga och 
svårarbetade. Förrådsutrymmena är få. A vsaiknaden av lämplig förvaring av barnvagnar är den 
största nackdelen. I brist på andra alternativ placeras barnvagnarna i lokalerna vilket fö rsvårar 
framkomligheten och gör att det blir trångt och rörigt. Det förekommer att vagnar blockerar 
brandposter och utrymningsvägar vi lket inte är acceptabelt. Utemi ljön består av mycket asfalt 
och upplevs inte som stimulerande för barne:n. 

En del akuta underhållsbehov föreligger på byggnaden. Fasaden är i sto1t behov av renovering 
och målning. Panelen är bitvis rutten och stora delar av den måste bytas. Yttertaket behöver 
läggas om inom de närmaste åren. Energimäissigt är byggnaden inte bra då stora ytor och hög 
takhöjd bildar många kubikmeter som ska värmas. Även de invänd iga ytskikten är slitna och 
en genomgripande renovering av hela byggnaden är nära förestående. 

Också gymnastiksal med tillhörande dusch- och omklädningsrum samt mottagningskök och 
matsal finns i byggnaden. Dessa utrymmen är i stort behov av renoveringar av ytskikt, 
inredning och installationer. Gymnastiksalen används av grundskolan dagtid och av 
föreningslivet kvällstid. Salen är liten och det ti llsammans med den låga takhöjden innebär att 
användningsområdet är begränsat. Det finns behov av byte av lås e ller installation av 
passersystem då det inte finns någon kontroll över hur många eller till vem nycklar lämnats 
ut. Ventilationen avseende dessa utrymmen är inte godkänd och måste åtgärdas å det snaraste. 
Även sportgolvet behöver bytas inom överskådlig framtid. 

Miljö- och byggnadsnämnden har förelagt kommunen att vidta åtgärder för att 
mottagningsköket fortsättn ingsvis ska få användas. Det handlar främst om en ny lösning för 
diskinlämning. 

I källarplanet finns ett skyddsrum som används av skytteföreningen. Brandskyddsaspekterna i 
lokalen är inte tillfyllest då föreningens utrustning blockerar en av nödutgångarna. Detta bör 
åtgärdas omgående. 

2.1.8 Garhytteskolan 
Garhytteskolan inrymmer grundskolans förskoleklass till årskurs två samt fritidshem för dessa 
årskurser. Även en gammal paviljong, uppst:älld någon gång under 60-talet i anslutning till 
huvudbyggnaden, används för grundskolans räkning, li ksom kök, matsal och gymnastiksal i 
intilliggande Garhyttans försko la. Huvudbyggnaden är uppförd under 1920-talets andra hälft 
och bedöms inte som ändamålsenlig eller förenlig med ett modernt pedagogiskt arbetssätt. 
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Stora korridorer och trapphus gör att byggnaden inte är yteffektiv. Dessutom finns akuta 
brister i tillgänglighet samt i värme- och ventilationssystem. 

Trafiksituationen utgör ett stort problem vid Garhytteskolan och förskolan Garhyttan. Det 
finns inget naturligt trafikflöde på området U!tan bilar som kött in på området för att släppa av 
barn måste backa och köra ut på samma väg som även används av gång- och cykeltrafikanter. 
Antalet parkeringsplatser upplevs som otillräckligt. 

2.1.9 Kyrkbacksskolan 
De ursprungliga byggnaderna på skolan är uppförda under 1960-talet. Skolan byggdes om och 
till och renoverades 2007-2008. l dag inryms grundskolans årskurser 3-9, fritidshem samt 
kulturskola i lokalerna. Fastigheten har vissa mindre in- och utvändiga underhållsbehov men 
bedöms som helhet vara i bra skick. Dock räcker inte lokalerna till varför bland annat 
förberedelseklasser tillfälligt finns lokalisernde i den närbelägna före detta gruppbostaden 
Getporsen på Fasegatan. 

Trafiksituationen kring skolan är ett problem. Eleverna använder en fotbollsplan belägen på 
skolans norra sida. För att ta sig dit måste de: passera en trafikerad väg, där trafiken ofta håller 
hög hastighet. Fler parkeringsplatser i anslutning till skolan är också ett önskemål från 
verksamheten. Utemiljön upplevs inte som stimulerande eller tillräcklig för elevantalet och 
det finns önskemål om en utveckling av sko!lgårdsområdet. 

2.1.10 Ljusnarshallen 
Byggnaden som uppfördes 1964 ligger på Kyrkbacksskolans område och inrymmer 
gymnastiksal med tillhörande dusch- och omklädningsrum, samt mottagningskök och matsal. 
Byggnaden är i stort behov av en genomgripande renovering av yttertak, ytskikt, YVS
installationer samt tillgänglighetsanpassning och installation av styr- och ventilationssystem. 

Mottagningsköket renoverades under 20 I O och där fungerar verksamheten tillfredsställande. 
Även spotigolvet i hallen är bytt under senare år. Lokalerna är ändamålsenliga men 
föreningarna som nyttjar hallen har önskemål om en fullstor spelplan eftersom dagens mått 
inte medger seriespel i högre divisioner utarn dispens. 

Hallen används flitigt av både skola och föreningsliv under höst, vinter och vår. Under 
skolans sommarlov är hallen stängd. 

2.1.11 Klockargården 
Klockargården är troligtvis uppförd under 1700-talets första hälft och står i dagsläget tom. 
Byggnaden har tidigare använts som undervisningslokaler men utrymdes på grund av det 
undermåliga skicket. Byggnadens läge på skolområdet gör den svår att nyttja för andra 
ändamål än skolverksamhet. 

2.1.12 F.d. Lärcentra 
Lokalerna i f.d. Lärcentra nyttjas av vuxenutbildningen. Huset är ursprungligen uppfött vid 
förra sekelskiftet. Huset flyttades under 1990-talet ti Il den plats där det nu står och 
renoverades grundligt och tidsenligt i samband med flytten. Huset utgörs till övervägande del 
av en stor samlingssal som är öppen upp till nock. Detta i kombination med att byggnaden 
värms med elpanna gör att de nyttjade kvadratmetrarna i huset är dyra. 
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Lokalerna är inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs, i huvudsak undervisning. 
Den stora salen har gränsats av med provisoriska väggar och det föreligger problem med 
störande ljudöverföring mellan olika undervisningsgrupper. 

2.1.13 Centralförrådet Abrahamsgård 
Området består av ett tiotal byggnader som inrymmer olika verksamheter. Några byggnader, 
eller delar av byggnader hyrs ut till externa företag. Kommunens arbetsmarknadsenhet 
använder utrymmen för personal samt diverse snickeri- och verkstadsarbeten och Berglagens 
kommunalteknik hyr lokaler för gata/park-avdelningen. 

Samtliga byggnader har stora underhållsbehov. Det mest akuta är tak som läcker och riskerar 
att påverka byggnadernas hållfasthet och livslängd. Fasaderna behöver generellt målas/putsas 
och takavvattningen behöver ses över och kompletteras. Ett par av de äldre husen har stora 
sättningar och det bör utredas om de på något sätt bör säkras för att förhindra ytterligare 
sättningar och i förlängningen en negativ inverkan på husens livslängd. 

Den mekaniska verkstaden som används av arbetsmarknadsenheten har vissa brister. 
Belysning och VVS-installationer är undermåliga. Utsug för svetsrök fungerar 
oti llfredsställande. Verkstaden används även som garage ti ll en av enhetens bussar vilket är 
opraktiskt. Ytskikten i matsals- och kontorsdelar behöver renoveras. För Byggteamets räkning 
finns behov av en tillbyggnad där kompressor och spånsug kan placeras samt av toalett i 
ans lutning till verkstaden. 

2.1.14 Bergsgården 
Bergsgården är ett ku lturhistoriskt hus beläget i utkanten av Kopparberg med anor från 1850-
talet. Fastigheten har tidigare bland annat använts som husmodersskola och försko la men 
fungerar numera som boende för ensamkommande flyktingungdomar. 

Förutom huvudbyggnaden som inrymmer personalutrymmen, kök och boenderum finns också 
det så kallade Annexet som under 90-talets början uppfördes som försko la med två 
avdelningar. Numera inryms här träningslägenheter fö r utslussningsverksamheten som är 
kopplad till mottagandet av ensamkommande fl yktingungdomar. Huvudbyggnaden är i akut 
behov av nytt venti lationssystem för att uppfylla myndighetskrav på brandskydd. Invändiga 
ytskikt och hygienutrymmen är i behov av renovering. Annexet är i behov av utvändig 
målning. Lokalerna bedöms som ändamålsenliga för den befintliga verksamheten. Utemiljön 
är i behov av en upprustning i form av slyröjning, nedtagning av riskträd och borttagning av 
planteringar intill fasaden. 

2.1.15 Gruppboendet Kata 
Byggnaden är uppförd för nuvarande ändamål under 1990-talets bötjan. Fastigheten är 
ändamålsenligt utfo rmad men har stora behov av invändig ytskiktsrenovering. Dessutom finns 
behov av att konvertera värmekälla. Den befintliga pel letspannan är gammal och driftstopp 
förekommer med jämna mellanrum. Utredning av alternativ pågår. 

2.1.16 Gruppboendet Bergsmansvägen 
Gruppboendet på Bergsmansvägen byggdes i början av 1990-talet för nuvarande användning. 
Lokalerna är ändamålsenliga men liksom på gruppboendet Kata finns även här stora behov av 
invändiga ytskiktsrenoveringar. 



Sida 8 av20 

2.1.17 Biblioteket 
Kommunens bibliotek inryms i en bostadsrättslokal som kommunen äger. Det innebär att 
kommunen är ansvarig för allt inre underhåll[ exklusive systemen för avlopp, vatten, värme 
och venti lation. Lokalen är centralt belägen i Kopparberg. Verksamheten upplever att lokalen 
är ändamålsenlig men i minsta laget för pub I ika arrangemang då maximalt 50 personer får 
vistas i lokalen samtidigt. Personalutrymmena som finns i källarplanet är i behov av 
ytskiktsrenovering. 

2.1.18 Brandstationen 
Brandstationen är uppförd i slutet av 1960-tatlet och tillbyggd under 1980-talet. Utrymmena 
för administration och personal är i relativt gott skick. I vagnhall och garage saknas 
fungerande oljeavskiljare vilket är ett myndighetskrav för denna typ av verksamhet. Golvet i 
vagnhallen är slitet och svårt att hålla rent. Elinstallationer och belysningsarmaturer är gamla 
och behöver bytas ut. Det finns även önskemål om nytt golv i duschutrymmet i källarplanet. 
Byggnaden skulle också behöva energieffek1tiviseras. Det saknas hyresavtal och 
gränsdragningslista mellan kommunen som fastighetsägare och räddningstjänsten som 
nyttjanderättshavare vilket gör ansvarsfördelningen otydlig och att arbetsuppgifter faller 
mellan stolarna. Ett avtal med tydlig ansvarsfördelning mellan pa1terna behöver upprättas. 

2.2 Förhyrda lokaler 
Ljusnarsbergs kommun hyr externa lokaler för särskilt boende, gruppbostad och för 
fritidsgård. Kommunen har tre särskilda boenden; Koppargården, Treskillingen och 
Solgården. Samtliga tre objekt ägs av den kooperativa hyresrättsföreningen Ljusnarsbergs 
äldrebostäder, som bildades av kommunen tillsammans med Riksbyggen under 2010. 

2.2.1 Koppargården 
Koppargården är ett särskilt boende med 41 lägenheter som ligger i direkt anslutning till 
vårdcentralen. Dessutom finns dagrehabilitering, arbetsterapi och hjälpmedelsverksamhet i 
huset. 

Särskilt boende 
Lokalerna byggdes om under 2011 och fungerar väl för det särski Ida boendet. Dock finns 
önskemål om ett konferensrum som kan användas för möten och utbildningar. 

Dagrehabilitering 
Dagrehabverksamheten upplever att lokalerna fungerar bra med undantag för toaletterna som 
är små och trånga. Detta skulle kunna åtgärdlas genom att två toaletter görs om till en. 
Önskemålet lyfts med hyresvärden. 

Arbetsterapi och hjälpmeclelsverksamhet 
Arbetsterapin har önskemål om ytterligare ett kontorsrum och ett konferensrum som även kan 
användas i utbildningssyfte. I övrigt fungerar lokalerna väl för arbetsterapin. 

Hjälpmedelsverksamheten använder kontor, verkstad och rengöringsrum i källaren på 
Koppargården. Verksamheten upplever inte att lokalerna är ändamålsenliga. 
Rengöringsrummet är trångt vilket gör det svårarbetat. Verksamheten önskar anpassa och 
avgränsa rengöringsdelen från verkstad och kontorsdel. Önskemålet lyfts med hyresvärden. 
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2.2.2 Solgården 
Solgården är belägen i Bångbro. Lokalerna inrymmer särskilt boende med 23 lägenheter och 
fyra korttidsplatser, gruppbostad för fem personer, daglig verksamhet enligt LSS samt 
hjälpmedelsförråd. Generellt är lokalerna sliitna och i behov av ytskiktsrenoveringar. 

Särskilt boende 
Lokalerna för det särskilda boendet upplevs i flera avseenden som trånga. Dörrposterna är 
smala och inte anpassade till dagens byggstandard. Även hygienutrymmena är små och trånga 
vilket gör dem svårarbetade. Det saknas också ändamålsenliga lokaler för dokumentation. I 
dagsläget används en boendeplats för ändamålet men den kommer att återställas till boende 
vid behov. Tidigare skedde dokumentationen i köket vilket inte är acceptabelt i 
sekretesshänseende. Problemet lyfts med fastighetsägaren som ombeds komma med förslag 
på lösning och kostnadsbedömning. 

Ett annat problem är att korttidsplatserna är spridda på de olika enheterna. Verksamheten 
önskar samlokalisera dessa för att underlätta bemanning och det praktiska arbetet som är 
kopplat till platserna. 

Gruppbostaden Ängen 
Ängen är inte en ändamålsenlig gruppbostad då det saknas kök i två av lägenheterna. Enligt 
Socialstyrelsen ska eget kök ingå i en fullvärdig gruppbostad. 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Den dagliga verksamhet som finns på Solgården ger insatser till ca 20-25 arbetstagare som 
har varierade och anpassade arbetsuppgifter i basverksamheten eller via utlokaliserade 
arbetsplatser. Generellt är lokalerna för dag! igverksamheten ändamål sen I iga, 
väldimensionerade och fungerar bra. Dock är de slitna och i behov av en genomgripande 
ytskitsrenovering. Det finns behov av ett större kök i anslutning ti Il gemensamhetsutrymmet 
eftersom det befintliga köket är litet och köksarbete är en av de aktiviteter som arbetstagarna 
erbjuds. 

Även ett så kallat träningskök i en annan del av Solgården nyttjas regelbundet för matlagning 
från grunden. Köket är slitet och i behov av :ytskiktsrenovering samt behöver utrustas med 
höj- och sänkbar diskbänk för de som är rull:stolsburna. Synpunkterna förs fram till 
hyresvärden. 

2.2.3 Treskillingen 
Treskillingen är ett särskilt boende med 59 Higenheter. Även hemtjänstens personal utgår 
härifrån. Omklädningsrum för personal finns i källarplanet. Rummen är dock små och 
enhetschef gör bedömningen att de inte kommer att räcka till då en ny hygienföreskrift träder i 
kraft i januari 2016. Föreskriften ställer krav på att alla ska ges möj lighet till ombyte på 
arbetsplatsen samt att det ska finnas separata omklädningsrum för manlig och kvinnlig 
personal, något som inte är möjligt att tillgodose med nuvarande lokalutformning. 

För sjuksköterskornas räkning saknas ett fungerande Iäkemedelsförråd/medicinrum. Det finns 
ett närliggande rum som skulle kunna fungera men det kräver en del ombyggnationer och 
renovering för att det ska tillgodose behoven. Behovet lyfts med fastighetsägaren. 
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Problematiskt på Treskillingen är att det saknas plats för vardagsrehabilitering. Gångträning, 
mjukgymnastik och liknande bedrivs i dagsläget i korridorer och i ett mindre matsalsutrymme 
vilket inte är optimalt. PRO använder en lokal som nyttjas i liten omfattning, cirka 10 timmar 
per vecka under perioden september till maj.. Under sommarmånaderna bedrivs ingen 
verksamhet alls i lokalerna. Utrymmet användes tidigare till vardagsrehabilitering och lämpar 
sig väl för det ändamålet då viss utrustning sedan tidigare finns installerad. 

2.2.4 Folkets hus 
I Folkets hus lokaler bedrivs fritidsgård i kommunal regi. Lokalerna hyrs per timme och något 
skriftligt avtal finns inte. Lokalerna bedöms vara ändamålsenliga men mycket slitna och i akut 
behov av en genomgripande renovering. Avsaknaden av skriftligt avtal leder ibland till 
meningsskiljaktigheter kring ansvarsfördelningen för lokalerna. 

3. Behovsbedömning 
Det framtida behovet av lokaler bedöms med hänsyn till prognoser om invånarantal, 
befolkningens ålderssammansättning, antal asylsökande, ekonomisk konjunktur, politiska 
beslut, arbetslöshet, flyttmönster med mera. 

Många parametrar som styr de kommunala verksamheternas framtida lokalbehov ligger 
utanför kommunens kontroll. Det är viktigt att komma ihåg att en prognos inte är en absolut 
sanning utan en uppskattning av framtiden. Om uppskattningen baseras på tillgänglig fakta 
och relevant information ökar sannolikheten för prognosens träffsäkerhet. Lokalförsörjnings
planen justeras utifrån ändrade förutsättningar vid den årliga revideringen. 

Tid är den största osäkerhetsfaktorn i en prognos. Ju längre prognosen är desto större är 
osäkerheten för de sista åren i prognosen. I Oår är det tidsperspektiv som är rimligt och 
meningsfullt att bedöma. Det kan sättas i relation till att en nybyggd fastighet har en förväntad 
minsta livslängd på mellan 30 och 40 år. Det är ett stort slöseri och inte förenligt med god 
ekonomisk hushållning om resurser läggs påt att investera i eller underhålla fastigheter som 
efter några år inte längre behövs. Ju större osäkerheten är kring framtida behov, desto större är 
risken att resurser läggs på fel ställe.3 

Antagandena kring befolkningen och dess förändringar är hämtade ur den befolkningsprognos 
för 2014-2030 som företaget Statisticon utarbetat. 

p rognos F' b f lk . or e o nm2sman2 d O 2016 2025 ar -
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal 4 780 4 755 4 734 4 716 4 700 4 687 4 676 4 666 4 658 4 650 

Förändr. -29 -25 -21 -18 -16 -13 -11 -10 -8 -8 

Enligt prognosen beräknas kommunens invånarantal som helhet minska med 130 personer 
mellan år 2016 och 2025. Det bör observeras att prognosen för den totala befolknings
mängden per 20 14-12-3 1 var 4 840 personer medan den verkliga siffran samma tidpunkt 
uppgick till 4 913 personer, en avvikelse på 73 personer. Differensen kan tyckas liten men 
skillnaden kan ändå påverka verksamheternas framtida lokalbehov om trenden håller i sig. 

3 Lind och Lundström (20 I O) 
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Därför bör prognosen följas upp med stor noggrannhet vid kommande revideringar av 
lokalförsö1jningsplanen. 

3.1 Bildningsverksamheten 
Bildningsverksamheten i Ljusnarsbergs kommun omfattar förskola, grundskola, 
vuxenutbildning samt kulturverksam het. De:t kan kostateras att hela bildningsverksamheten 
påverkas i hög grad av antalet asylsökanden och hur många av de som viljas permanenta 
uppehållstillstånd som blir kvar i kommune111. Dessa personer finns inte med i 
befolkningsprognoserna och gör de långsiktiga lokalbehoven för hela verksamheten svåra att 
förutspå. Nedan görs en analys av framtida lokalbehov för var och en av verksamheterna 
utifrån kända faktorer. 

3.1.1 Förskolan 
Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som det behövs med 
hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Barnet kan även ha ett eget behov av att 
få plats i förskolan på grund av familjens situation i övrigt. Utöver detta ska barn även 
erbjudas förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola4

• Allmän förskola gäller från och med det år barnet fyller tre år 
och omfattar alla barn, även barn till asylsökande. 

Kommunens ansvar att tillhandahålla förskole- och barnomsorgsplatser ställer stora krav på 
framförhållning och att kunna förutspå barnantalet. Utifrån den senast framtagna detaljerade 
befolkningsprognosen syns en relativt liten men stabil minskning för antalet barn i 
förskoleåldern. 

Pro2nos för antalet barn i förskoleålder (1-5 år) år 2016-2025 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Antal 176 173 176 173 171 170 169 169 168 168 
Förändr. -3 -3 3 -3 -2 -1 -1 0 -1 0 

Barnantalet i förskoleåldern prognostiseras minska med totalt åtta barn fram til l år 2025. 
Vid en jämförelse mellan prognosen för antal födda och verkligt utfall kan konstateras att det 
under 2014 föddes fem fler barn än vad som prognostiserats. Även vid en avstämning mot 
utfallet första halvåret 2015 syns en förmodad ökning för helåret jämfört med prognosen. Det 
finns också signaler om att antalet som stannar i kommunen efter att de beviljats permanent 
uppehållsti Il stånd ökar. 

Under inledningen av hösten 2015 fanns 16 barn i kö till förskolan och befintliga förskole
avdelningar var fulla. Den akuta platsbristen löstes genom att lokaler i Garhytteskolan uppläts 
för förskoleverksamhetens räkning. Detta är dock ingen långsiktig lösning då lokalerna är 
bristfälliga avseende ventilation och ändamålsenlighet. 

Den prognostiserade minskningen av antalet barn bedöms inte påverka det långsiktiga 
behovet av förskolelokaler inom tidsramen för denna lokalförsörjningsplan. Eftersom 
prognosen för antal födda för de första åren varit osäker behöver dock en noggrann 
uppföljning av verkligt utfall ske vid nästa re;:videring av lokalförsörjningsplanen. 

4 Skolverket (2012) 
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3.1.2 Grundskolan 
Grundskolans lokalbehov styrs av hur många barn som finns i kommunen i åldrarna 6-15 år. 
Från och med det år ett barn fyller sex år är kommunen skyldig att erbjuda plats i 
förskoleklass men verksamheten omfattas inte av skolplikt. Generellt bö1jar skolplikten 
höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret5. 

Fritidshem bedrivs också i grundskolans lokaler och är en pedagogisk gruppverksamhet för 
elever från sex års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. 

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp ti ll 
gmndskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska 
anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. Ljusnarsbergs kommun 
köper idag platser för dessa elever i Lindesb1ergs kommun. 

Elevunderlaget ti ll grundskolan prognostiseras minska med totalt 12 barn fram till år 2025. 
Minskningen förutspås bli som störst fram ti Il och med 20 19 då stora elevkullar slutar 
grundskolan. För senare delen av prognosen ser elevantalet ut att stabiliseras kring totalt 385 
elever. 

Prognos för antal barn i grundskoleålder (6-15 år) å r 2016-2025 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Antal 397 397 391 386 387 386 384 383 383 385 

Förändr. -10 0 -6 -5 1 -1 -2 -1 0 2 

Lokalfrågan för grundskolan är högst aktuell , då det finns långt gångna tankar om att 
sammanföra hela grundskolans verksamhet på Kyrkbacksskolans område. Bildningschefen 
genomförde under våren 2015 en utredning om framtida lokalbehov för grundskolans 
verksamhet. Bildningsverksamheten förespråkar en sammanslagning av kommunens 
grundskoleverksamhet till Kyrkbacksskolans område eftersom det medför möjlighet till 
effektiviseringar och samordningsvinster i verksamheten. Till grund för bedömningen om det 
lokalmässiga behovet ligger antaganden om framtida elevantal om 30-35 barn per årskull. I 
denna prognos finns inte asylsökande med varför det faktiska antalet kan komma att vara 
större. Det prognostiserade elevantalet medför en ligt bildningschefens bedömning ett behov 
av lokaler för två parallellklasser i vaije årskull. Därutöver finns behov av lokaler för 
förberede lseklasser för årskurs F-9. 

p rognos f" t I ftdd O 2016 2025 oran a 0 a ar -
År 2016 2017 2018 2019 20W 2021 2022 2023 2024 2025 

Födda 32 31 31 31 31 30 30 30 30 30 

Enligt prognosen kommer mellan 30 och 32 barn att födas va1je år mellan åren 20 16-2025. I 
dagsläget finns ett fri skolealternativ i grannkommunen Lindesberg. Erfarenhetsmässigt väljer 
några barn i vaije årskull friskolealternativet i grannkommunen. Om prognosen stämmer och 
friskolealternativet i framtiden finns kvar är det svårt att motivera en nybyggnation av två 
basklassrum för va1je årskull. Det är dock med hänsyn till världsläget svå11 att bedöma det 
totala lokalbehovet på lång sikt. Hur många som söker asyl och hur många som väljer att 
stanna i kommunen om de beviljas permanent uppehållstillstånd vet ingen. I dagsläget finns 

5 Skolve rket (2012) 
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dock få led iga bostäder i kommunen och förutsatt att det inte byggs nya bostäder, är slutsatsen 
att det totalt sett inte kan handla om avsevärt tler barn än som finns i verksamheten idag. 

3.1.3. Vuxenutbildningen 
Verksamheten omfattar svenska för invandrare (SFI), Komvux och arbetsmarknadsenhet. 
Va1je dels lokalbehov beskrivs nedan. 

3.1.3.1 SFI 
SFI- verksamheten inrymdes fram till och med vårterminen 2015 i Kopparhyttan. Det ökade 
elevantalet inom SFI har dock lett till att tvi, undervisningsgrupper flyttats till f.d. Lärcentra. 
Lokalerna där är storleksmässigt inte anpassade för två undervisningsgrupper. Det blir trångt i 
det mindre rummet då alla elever är närvarande och den stora salens akustik är inte lämpad för 
undervisning i grupp. Det är också en nackdlel för verksamheten att inte vara samlad på ett 
ställe. Detta måste ses som en mycket temporär lösning. l dagsläget finns fyra gruppera' 15 
elever inom SFI-verksamheten. Enhetschef räknar med att det under slutet av hösten kommer 
att finnas underlag för ytterligare en grupp om 15 personer. 
Det framtida lokalbehovet fö r verksamheten bedöms uppgå till totalt fyra lektionssalar för 
minst 15 personer. Både Komvux och SFI har behov av tler grupprum, större elevutrymme 
och större personalrum. Enhetschef framhåller att för att kunna effektivisera SFI- och 
Komvux- verksamheterna bör hela vuxenutbildningen bedrivas i samma byggnad eller i 
omedelbar närhet till varandra. 

3.1.3.2 Komvux 
Elevgrupperna ökar även inom Komvux eftersom många av de elever som läser SFl även har 
önskemål om att läsa grund- och gymnasiekurser. Idag är salarna dimensionerade för 
maximalt 15 elever men behöver kunna rymma 25 elever. Antalet salar är beroende av 
kommande elevers behov av kurser men bör minst vara tre till antalet. 

3.1.3.3 Arbetsmarknadsenheten 
Inom arbetsmarknadsenheten finns idag Servicegrupp, Byggteam, Ungdomsverksamhet i 
samverkan med Arbetsförmedlingen Kopparberg (UV), IT, syateljen och personal som sköter 
kommunens idrottsplatser. Det framt ida lokalbehovet för UV, IT och syatelje beror på hur det 
fortsatta samarbetet med Arbetsförmedlingen utformas. Det är i dags läget oklart hur den 
lokala överenskommelsen för Lj usnarsbergs komm un kommer att se ut varför detta behöver 
ses över mer ingående vid nästa revidering aiv lokalförsörjningsplanen. 

3.2 Sociala verksamheten 
Den sociala verksamheten ansvarar för omsorg och stöd till kommuninvånarna. En analys av 
framtida lokalbehov för respektive verksamhet följer nedan. 

3.2.1 Individ- och familjeomsorgen 
Kommunens individ- och fami ljeomsorg har behov av lokaler för handläggare och 
mottagande av verksamhetens klienter. Befo lkningsutvecklingen påverkar verksamhetens 
behov av lokaler men det finns ingen direkt koppling mellan minskad befolkning och minskat 
lokalbehov eftersom arbetsbelastningen och därmed antal handläggare också påverkas av 
befolkningens sammansättning. Ett eventuel It framtida utökat lokalbehov går inte att 
t illgodose i befintlig byggnad utan omdisposition av lokalerna. Detsamma gäller lokaler för 
större sammankomster och enski lda samtal s:om redan i dag inryms i närliggande Gula villan. 
Om verksamheten skulle behöva utökas bör alternativa lösningar för lokalanvändandet 
utredas. 
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3.2.2 HVB-hemmet Bergsgården 
HVB-hemmet Bergsgården tar emot ensamkommande flyktingungdomar. Ungdomarna bor i 
egna rum men delar dusch, toalett och gemensamhetsutrymmen med andra boende. I 
befintliga lokaler ryms som mest 12 personer. Utöver det finns fem boendernm för ungdomar 
i övningsboende som skall förberedas för senare utslussning till eget boende. Med en ökning 
av antalet ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige ökar behovet av 
boendeplatser i kommunerna. 

Verksamheten har också behov av lägenhetc:r för utslussningsverksamheten. Främst små 
lägenheter är aktuellt men i vissa fall kan en större lägenhet delas av flera personer. I det 
kommunala bostadsbeståndet är det just nu ont om lediga lägenheter och redan i dagsläget 
finns svårigheter att tillgodose behoven som verksamheten har. Det får till följd att ungdomar 
som egentligen är redo för en egen lägenhet blir kvar i träningsboende och flödet i 
verksamheten upphör. Tillgången till små lägenheter bedöms inte öka inom överskådlig 
framtid varför verksamheten behöver utarbeta en plan för hur behovet ska kunna tillgodoses. 

3.2.3 Enheten för funktionsstöd 
Enheten för funktionsstöd svarar för insatser till vuxna personer, från och med 21 år, med 
funktionsnedsättningar. Verksamheterna består av gruppboenden, daglig verksamhet och 
boendestöd. Stöd och hjälp till personer medl funktionsnedsättning kan ges enligt två lagar -
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Enligt SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodsedda på annat 
sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. 

3.2.3.1 Bostad med särskild service enligt LSS 
Servicebostad är en boendeform där lägenheterna ligger nära varandra, i samma byggnad eller 
i närliggande byggnader, och som ger den boende tillgång till gemensam service i form av 
måltider, personlig service eller omvårdnad. Servicebostäderna har personal dagtid. Vissa har 
även nattbemanning. Denna boendeform finns förnärvarande inte i Ljusnarsbergs kommun. 

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som tillhör LSS personkrets och som har 
behov av dygnetruntillsyn. Det finns tre olika grnppbostäder i kommunen med mellan fyra 
och sex platser per gruppbostad. 

3.2.3.2 Daglig verksamhet enligt LSS - Solstickan i Bångbro 
Daglig verksamhet kan erbjudas den som halt" utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, 
autism och autism liknande tillstånd. Kommunen tillhandahåller även daglig verksamhet till 
personer med psykisk funktionsnedsättning inom ramen för samma verksamhet. 

3.2.3.3 Stödteamet - ger boendestöd 
Stödteamet är en kommunal verksamhet sorn servar personer med långvariga psykiska och 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Insatserna ges enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och riktar sig till personer i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 
år. Stödteamet ger insatser till cirka 18-20 pe:rsoner som ges pedagogisk och konkret 
vägledning och hjälp för att huvudsakligen klara sina vardagsrutiner i hemmet. 

Bedömning av framtida lokalbehov 
Det är svårt att förutspå det framtida lokalbehovet för verksamheterna inom 
funktionsstödsområdet då det inte finns några uppenbara faktorer som påverkar hur många 
personer som är i behov av verksamhetens insatser. Enhetschef bedömer det dock som 
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sannolikt att lokalbehoven i framtiden kommer att öka. Gruppen med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning, som kan vara i behov av servicebostäder, är förhållandevis stor i 
kommunen. En inventering som genomfördes 2013 identifierade cirka 50 personer med 
stadigvarande psykisk funktionsnedsättning. I dagsläget finns ingen kö till den här typen av 
boende och hittills har dessa personer klarat sig med boendestöd i det egna hemmet. 

3.2.4 Äldreomsorgen 
Ljusnarsbergs kommun har en hög medelåldler i förhållande til l riket. Vid utgången av 2014 
var andelen 65 år och äldre 27,9 procent i kommunen. Totalt i riket var motsvarande siffra 
19,6 procent. 

Pro nos för antal äldre i befolknin en eft<er år 
År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

65-79 år 1083 1112 1129 1128 1138 1120 1114 1103 1103 1094 

80 + 337 337 339 345 363 392 398 416 430 445 

Totalt 1420 1449 1468 1473 1501 1512 1512 1519 1533 1539 

Gruppen 65-79 år väntas öka under de första åren i prognosen och vara som störst år 2020 för 
att sedan minska igen. Totalt förutspås en ökning av gruppen med 11 personer fram till 2025. 
Antalet personer som är 80 år eller äldre värntas öka stadigt under hela perioden. Som helhet 
spås en ökning av antalet äldre (65+) i befollkningen i Ljusnarsbergs kommun med I I 9 
personer fram ti I I 2025. 

3.2.4.1 Särskilt boende för äldre 
Särskilt boende för äldre är ett boende som til lhandahåller bostäder eller platser för 
heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med 
behov av särskilt stöd6

. För att få plats på ett särskilt boende krävs ett biståndsbeslut vilket 
kan avse permanent boende eller korttidsboe:nde. Ljusnarsbergs kommun har en stor andel 
platser på särskilt boende jämfört med andra liknande kommuner vilket antas bero på att 
kommunen gjort en annan tolkning av vad si:irskilt boende för äldre innebär. Kommunen 
behöver definiera och tydliggöra vi lka boenden som ska vara särskilda boenden för äldre och 
om service-, senior- och/eller trygghetsboende också ska erbjudas och i så fall i vilken 
omfattning. 

3.2.4.2 Ordinärt boende 
Ordinärt boende är alla typer av boende som inte definieras som särskilt boende 7. 

Många äldre personer bor i bostäder som inte är fysiskt anpassade för kvarboende då service
och omvårdnadsbehovet ökar. Det kan försvåra insatser från hemtjänst och hemsjukvård och 
påverka arbetsmi ljön för personalen i dessa verksamheter negativt. 

Kommunen ansvarar för bostadsförsötjningen i kommunen och för att attraktivt boende 
anpassat för äldre finns att tillgå. Anpassningarna kan exempelvis bestå av hiss i trapphus, 
breda och tröskellösa dörrposter, rymliga badrum och ti llgänglighetsanpassade balkonger. 
Kommunen har nyligen inrättat ett seniorboende med I 8 lägenheter. Här har personer som 
fyllt 65 år rätt att söka lägenhet. Behovet av anpassade bostäder för äldre antas öka i takt med 
en åldrande befolkning. 

6 Socialstyrelsen (20 13) 
7 dito 



Sida 16 av20 

3.3 Allmänna verksamheten 
Den allmänna verksamheten svarar i huvudsak för administrativ och politisk verksamhet och 
nyttjar lokaler i kommunhuset. Den allmänna verksamheten har också ansvar för att 
tillhandahålla lokaler till de lokala fack liga organisationerna. Lokalbehovet för den politiska 
och administrativa verksamheten bedöms i sto1t inte fö rändras under den tid som 
lokalförsö1jningsplanen omfattar 

Även kommunens måltidsverksamhet sorterar under den allmänna verksamheten. 
Måltidsverksamheten bedrivs främst i det nyrestaurerade centralköket på Treskillingen men 
mottagningskök finns på skolor, försko lor och äldreboenden. På försko lan Åstugan i 
Stä lldalen finns ett litet tillagningskök. Lokalbehoven för måltidsverksamheten kan komma 
att förändras i samband med en eventuell organisationsförändring där dagens mottagningskök 
eventuellt omvandlas till serveringskök. Detta kommer dock att utredas och redovisas separat. 

4. Åtgärdsförslag 
J detta avsnitt presenteras förs lag på åtgärder och anpassningar i beståndet för att tillgodose 
verksamheternas lokalbehov på kort och lång sikt. 

4.1 Bildningsverksamheten 
Hela bildningsverksamheten påverkas i hög grad av den i dagsläget stora inströmningen av 
asylsökande till kommunen. Det finns en stor osäkerhet kring den långsiktiga utvecklingen av 
antalet asylsökande och hur många av de som beviljas permanenta uppehållstillstånd som 
väljer att stanna i kommunen. Detta medför svårigheter att långsiktigt planera verksamheten 
och dess lokalbehov. Uppföljning av utvecklingen sker kontinuerligt men behöver särskilt 
stämmas av vid kommande revideringar av lokalförsö1jningsplanen. 

4.1.1 Idrotts- och föreningsverksamhet: 
En utredning om Ljusnarshallens framtid pågår. Externa konsulter har presenterat flera olika 
alternativ och kalkyler för dessa men något beslut har ännu inte fattats. Med tanke på att 
Ljusnarshallen i sin nuvarande storlek är tillfyllest för skolans idrottsverksamhet förespråkar 
lokalstyrningsgruppen renovering och tillgänglighetsanpassning av befintlig hall och att 
bollplanen behålls i nuvarande storlek. 

Skyddsrumslokalen i källaren på Garhyttans förskola har vissa brister i brandskyddet. Det bör 
omgående utredas om problemen i befintlig lokal kan åtgärdas, i annat fall bör alternativa 
lokaler för verksamheten undersökas. Även möj ligheten till lokaler för dagrehabilitering på 
Treski llingen bör utredas. 

4.1.2 Grundskolan 
Det finns en politisk vision om att sammanföra hela kommunens grundskoleverksamhet vid 
Kyrkbacksskolans område. För att kunna fana beslut om hur detta ska genomföras behöver en 
komplett utredning av alternativ och konsekvenser upprättas.Avhängigt för de ekonomiska 
konsekvenserna är vad som ska hända med gamla Garhytteskolan vid en flytt av skol
verksamheten. Utredningen bör också inkludlera en extern genomlysning av nuvarande 
lokalutnyttjande på Kyrkbacksskolan för att säkerställa att nya lokaler motsvarar behoven på 
lång sikt. 
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Alternativ för gamla Garhytteskolan bör i första hand vara att se över möj ligheterna att bygga 
om lokalerna till bostäder. En initial kontakt har tagits med Statens bostadsomvandling, SBO, 
med an ledning av detta. SBO föreslår att en så kallad mikroprojektering genomförs för att 
kunna bedöma möjligheterna. En sådan projektering uppskattas kosta omkring 50 tkr. 

Om det visar sig att bostadsalternativet inte är ekonomiskt försvarbart bör alternativ två för 
gamla Garhytteskolan vara att flytta vuxenuitbi ldningen ti ll lokalerna. En flytt av F-2 innebär 
under a lla omständigheter att den gamla paviljongen på baksidan av gamla Garhytteskolan 
kan rivas vilket skulle innebära en reducering av driftkostnaderna med omkring 75 tkr per år. 

Grundskolan har enligt skolledningens bedömning ett akut behov av lokaler för 
förberedelseklass. Lokalstyrningsgruppen föreslår att Klockargården renoveras och 
tillgänglighetsanpassas för att möjliggöra användning av lokalerna för skolans räkning. Det 
geografiska läget på skolområdet försvårar a lternativ användning för byggnaden och en 
rivning är inte att föredra med tanke på husets kulturhistoriska värde och genuina kvalitet. Det 
långsiktiga lokalbehovet för förberedelseklass är svå1t att prognostisera. Om behovet av 
lokaler för förberedelseklass på sikt minskar eller försvinner kan lokalerna i Klockargården 
istället nyttjas för exempelvis föreningsverksamhet, administration eller fri tidshem. 

4.1.3 Förskolan 
1 centrala Kopparberg finns ett prognostiserat långsiktigt behov av fem försko leavdelningar. 
Bedömningen grundar sig i tillgängliga befolkningsprognoser. Eftersom stora och kostnads
krävande åtgärder skulle behöva genomföras för att lokalerna på Garhyttans förskola skulle 
bli bra för verksameten föreslår lokalstyrningsgruppen att en nybyggnation av förskolelokaler 
utreds. Det handlar om nybyggnation fö r tre avdelningar. Denna nybyggnation bör då 
uppföras i anslutning till Kyrkbacksskolan för att kunna användas som "dragspel" mellan 
förskola och grundskola vid fluktuationer i barn- och elevantal över tid. 

En nybyggnad kan antingen utgöras av en modulvariant som lätt kan avvecklas vid minskat 
behov eller byggas permanent men flexibelt för att lätt kunna ställas om ti ll andra ändamål om 
barnantalet oförutsett skulle minska. Nybyggnation bör uppföras i direkt anslutning till eller i 
närheten av före detta gruppboendet Getporsen som med en inte alltför omfattande 
ombyggnation skul le kunna fungera väl som förskola för två avdelningar. Det geografiska 
läget bedöms som bra, relativt centralt men med närhet till skog och en lugnare utemiljö än 
vad som idag erbjuds vid Garhytteskolan. Alternativ och ekonomiska konsekvenser behöver 
dock utredas mer noggrant om det anses vara en tänkbar lösning för förskolans framtid. 

Alternativ för försko lan Astugan i Ställda len utreds och redovisas separat. 

4.1.4 Vuxenutbildningen 
Förutsatt att grundskolans lägre åldrar fl yttas till Kyrkbacksskolan, att gamla Garhytteskolan 
kan byggas om till bostäder och att nya förskolelokaler byggs, föres lår lokalstyrningsgruppen 
att hela vuxenutbildningens verksamhet flytitas till lokalerna där förskolan finns idag. 

Om bostadsalternativet i gamla Garhytteskolan inte är genomförbart föres lås istället vuxen
utbildningen inrymmas där. Att riva försko lan Garhyttan skulle innebära en 
kostnadsminskning om cirka 790 tkr per år. Alternativt behålls och renoveras endast 
gymnastikdelen. 
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Båda alternativen för omlokalisering av vux:enutbildningen innebär i sin tur att Kopparhyttan, 
f.d. Lärcentra och även lokalerna på Abrahamsgårdsområdet kan avvecklas. En försäljning av 
objekten bedöms som genomförbar och skulle förutom eventuell försäljningsintäkt innebära 
en årlig besparing av driftkostnader på omkring 770 tkr per år. Det skulle också bidra till en 
effektivare verksamhet och samordningsvinster inom vuxenutbildningen. 

4.2 Sociala verksamheten 
Majoriteten av lokalerna för den sociala verlksamheten hyrs in av den kooperativa hyresrätts
föreningen Ljusnarsbergs äldrebostäder. 

4.2.1 Särskilt boende 
Det långsiktiga lokalbehovet för den mest lokalintensiva verksamheten särskilt boende, är 
relativt stabil enligt tillgängliga befolkningsjprognoser. Om lokalbehovet i framtiden skulle 
öka finns färdiga ritningar på en utbyggnad .av Koppargården. 

På Solgården skulle verksamheten kunna effektiviseras om de korttidsplatser som idag finns 
utspridda på de olika enheterna kunde centraras till en avdelning. Detta hänger ihop med 
nedanstående förslag till förändring av gruppbostäderna. Om gruppboendet Ängen avvecklas 
kan korttidsplatserna lokaliseras till denna avdelning, vilket skulle innebära flera fördelar för 
verksamheten avseende bemanning och praktiska aspekter. Alternativt skulle enheten kunna 
användas för demensplatser vilket verksamheten också ser ett behov av. 

Det finns önskemål om vissa verksamhetsanpassningar i lokalerna. Ett sådant önskemål är att 
på sikt införa passersystem i de särskilda boendena för att komma ifrån en nyckelhantering 
som upplevs som osäker och tidsödande. Att åtgärda de problem i lokalerna som idag finns på 
Solgården och Treskillingen, trånga dörrposlter och små hygienutrymmen, står högt på 
öns kel i stan. Frågan bör lyftas med hyresvärden för en utredning av möjliga lösningar och 
ekonomiska konsekvenser. 

4.2.2 Gruppbostäder 
Eftersom gruppboendet Ängen på Solgården inte uppfyller lagkraven på en gruppbostad bör 
alternativ för denna verksamhet övervägas. Ritningsunderlag för utbyggnad av Kata och 
Bergsmansvägen upprättades under 2011. Avsikten då var att en utbyggnad av dessa två 
gruppbostäder skulle leda till en avveckling :av Ängen. Lokalstyrningsgruppen förordar att en 
uppdaterad konsekvensutredning av förslaget upprättas. 

5. Uppföljning 
För att lokaler inte ska bli omoderna eller bilda flaskhalsar för verksamheten är det viktigt att 
kontinuerligt följa upp hur väl lokalerna motsvarar verksamheternas behov inte bara i 
omfattning utan även i utfo rmning och skick. En tydlig tillvägagångsprocess bör 
implementeras i kommunen för att tydliggöra hur önskemål eller behov av förändringar ska 
hanteras. 

Lokalförsö1jningsplanen kan vid kommande revideringar utvecklas med analyser av 
nyckeltal, till exempel antal kvadratmetrar per elev/brukare, lokalhyra per elev/brukare, 
lokalhyra per kvadratmeter och år. Även en bedömning av varje lokals maximala kapacitet 
kan vara relevant att faststä lla i kommande lokalförsörjningsplaner. Det blir då lättare att 
identifiera lokaler som är ytrnässigt ineffektiva eller dyra i drift. Det kan i sin tur utgöra 
underlag till beslut om avveckling av eller åtgärder i lokaler. För att ytterligare synliggöra 
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lokalkostnader behöver ett väl genomarbetat internhyressystem implementeras. Detta arbete 
är också kopplat till en inmätning av samtliga lokalytor. I dagsläget florerar olika uppgifter 
om samma objekt vilket gör att beräkningar av nyckeltal just nu inte är meningsfulla. 

Lokalförsö1jningsplanen och dess förslag till förändringar utgör förutsättningar i kommunens 
budgetprocess. Kommande revideringar av planen föreslås därför genomföras under våren 
och färdigstä llas innan semesterperioden för att kunna ligga till grund för eventuella 
budgetäskanden kopplade till planen. 
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