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Justerandes sign. 

Au§ 11 Dnr KS 324/2013 

Yttrande över motion rörande skylt på Garhytteskolan, 
Ulf Hilding (M) 

Ärendebeskrivning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad den 28 november 2013 angående skylt på 
Garhytteskolan. I motionen angavs bland annat att i samband med beslut togs om att 
dåvarande Kopparbergsskolan skulle stängas, togs skylten med namnet snabbt ner 
medan fästena till bokstäverna blev kvar och är kvar fortfarande. Byggnaden används 
fo11farande till skolverksamhet:, varför motionären anser det skall sättas upp en ny 
skylt med det nuvarande namnet Garhytteskolan på fasaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 88 
hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den 

4 januari 2016. över motionen. I förslaget till yttrande anges bland aimat att 

utredning pågår rörande eventuell ombyggnation alternativt nybyggnation av 

Ljusnarshallen, en utredning vi lken även skall beakta grundskolans lokalbehov. 

Vidare skall Lokalförsötjnings]Plan för Ljusnarsbergs konunun 2016-2025 antas 

inom det närmaste. Därav följer att det för närvarande är osäkert om skol

verksamhet skall bedrivas vid Garhytteskolan men om detta skulle fo11gå, är 
avsikten att skylt sätts upp på fasaden. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår konmmnstyrelsen föreslå 

konununfullmäktige anta föreliggande förslag till yttrande. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter i:irendet till kommunstyrelsen. 
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2016-01-04 Dnr KS 324/2013 

Kommunstyrelsen 

Förslag till yttrande över motion rörande skylt på Garhytteskolan, 
Ulf Hilding (M) 

Inledning 
Ulf Hilding (M) inkom med motion daterad cllen 28 november 2013 angående skylt på 
Garhytteskolan. I motionen angavs bland annat att i samband med beslut togs om att 
dåvarande Kopparbergsskolan skulle stängas,. togs skylten med namnet snabbt ner medan 
fästena till bokstäverna blev kvar och är kvar fortfarande. Byggnaden används fo1tfarande till 
skolverksamhet, varför motionären anser det skall sättas upp en ny skylt med det nuvarande 
namnet Garhytteskolan på fasaden. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 12 december 2013, § 8 8 hänskjuta 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Yttrande med anledning av motionen 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 20 I 4 § 86 i samband med 
antagandet av Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015) 
uppdra åt bildningschefen att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande grundskolan med 
målet om en gemensam enhet. 

Bildningschef Anders Nordlund presenterade en utredning utifrån ovanstående uppdrag vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2015 § 151 vilken angav ett behov av att det 
skulle tillskapas mer lokalutrymme för att möjliggöra en sammanslagning till en enhet för 
förskoleklass och grundskola i kommunen. Kommunstyrelsen beslutade att 
utredningsrapporten skulle överlämnas till den pågående utredningen rörande eventuell 
ombyggnation alternativt nybyggnation av Lj usnarshallen. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 114 anta budget för 
2016 och plan för 2017-2018. Enligt denna finns investeringen i Ljusnarshallen, om
byggnation eller nybyggnation, i plan för 2017. Investeringen skall företgås av en utredning 
under 2016. 

Allmänna utskottet beslutade vid sammanträde den 11 februari 2015 § 28 uppdra åt 
fastighetschef Jessica Eriksson att under 2015 utarbeta ett förs lag till lokalförsö1jningsplan för 
Ljusnarsbergs kommun. Fastighetschef Jessica Eriksson och kommunchef Bo Wallströmer 
presenterade förslag till Lokalförsö1jningspla:n för Ljusnarsbergs kommun 2016-2025 vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2015 § 280. Vid detta tillfälle beslutades 
att förslaget skulle behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2016. 
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Frågan om huruvida en skylt skall sättas upp på Garhytteskolan är avhängigt vad utredningen 
gällande Ljusnarshallen resulterar i, ombyggnation eller nybyggnation, ytterligare lokalytor 
för teoretisk utbildning eller ej. Vidare är det av betydelse vad som kommer att anges i 
lokalförsö1jningsplanen. I skrivelsen i samband med förslaget till lokalförsötjningsplan 
föreslås, utöver antagandet av denna, alt kommunstyrelsen ger Lokalstyrningsgruppen i 
uppdrag att upprätta en komplett utredning av grundskolans nyttjande av nuvarande lokaler, 
lokalbehov på sikt tillsammans med kalkyler och verksamhetsmässiga konsekvenser av olika 
alternativ. Uppdraget inbegriper också att en mikroprojektering av omvandling av 
Garhytteskolan till bostäder genomförs ti llsammans med Statens bostadsomvandling AB, 
SBO. Detta uppdrag skall redovisas för kommunstyrelsen under 2016. Utifrån detta bör sedan 
beslut tas om det i kommunen skall finnas en eller två skolenheter för förskoleklass och 
grundskola. 

Det är således i skrivande stund osäkert om det skall bedrivas någon skol verksamhet vid 
Garhytteskolan i framtiden. I det fall det inte skall bedrivas någon skol verksamhet i demrn 
byggnad, skall det av naturliga skäl inte sättas upp någon skylt på fasaden på byggnaden som 
anger namnet Garhytteskolan. I det fall nuvarande Garhytteskolan fortsatt skall nyttjas för 
skolverksamhet, är avsikten att en skylt sätts upp på fasaden. Utformning och placering av 
skylten måste dock övervägas gentemot det skyltprogram för kommunerna i norra Örebro län 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora som Bergslagens miljö- och byggnämnd antog 
2014. 

Förslag 
Unde11ecknad föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande 
förslag t ill yttrande. 

~~~ 
Anders Andersson 
Kanslichef 
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Motion 
Ljusnarsbergs Kommun 

'Ank._ 2013--=-f.f!!.-2-8- -

Skylt tillbaka på Garhytteskolan 
. Oiaf<.se33~ !2-01 ~ - I 

-
När det för några år sedan beslöts, att KOPPARS.ERGSSKOLANs gamla del skulle stängas blev detta 

snabbt markerat med att fasadskylten tog ner. Det vill säga, det var bokstäverna som försvann. Kvar 

blev de nakna fästena på fasaden. Därefter organiserades barnomsorgen i Kopparberg om och den 

gamla skoldelen togs i bruk igen, nu under namnet Garhytteskolan. 

Garhytteskolan är alltså idag i full drift som grundskola, men den nertagna skylten har inte fått någon 

efterföljare. Det ser tråkigt och halvfärdigt ut med de gamla skyltfästena på fasaden, som tydligt syns 

för alla som åker igenom Kopparbergs centrum. Det ger ett intryck av att hela byggnaden är 

övergiven och står där till ingen nytta som ett monument över utflyttning och befolkningsminskning. 

Jag föreslår, att en skylt sätts upp igen i samma :stil som när skolan hette Kopparbergsskolan, 

förslagsvis med namnet GARHYTIESKOLAN. Åtminstone några av de gamla skyltbokstäverna borde 

väl gå att använda för att minska kostnaden för detta. 

Första intrycket av Kopparberg är viktigt för den som reser igenom orten. Tomma skyltfästen på en 

vacker byggnad från 1925 ger alldeles fe l signaler. Skolan är lika viktig idag som tidigare när många 

idag äldre ljusnarsbergare gick där. Den förtjänar att få ha kvar sin identitet. 

Ulf Hilding (m} 


