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KOMMUNSTYRELSEN 
Protokoll  2015-11-17 
 
 
 
 
§ 18 
 
Försäljning av Almen 19, Stadshuset 
Dnr KS-2015-805     Dpl 67 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet lämnas till teknik- och fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande i 
enlighet med det, av kommunfullmäktige, givna uppdraget. 
2. Handelsändamål bedöms inte som lämpligt i den aktuella fastigheten. 
3. Etableringen bedöms vara av sådant intresse att marken kan säljas till 
intressenten i form av äganderätt. 
4. Teknik- och fastighetsnämnden uppmanas att justera köpeskillingen till ett 
ändrat marknadsvärde i händelse av att en ny detaljplan, före eller efter köpet, 
tillåter annat ändamål än kontor. 
 
Reservation 
Linda Larsson (S) och Parvane Assadbegli (V) meddelar att de reserverar sig för 
Socialdemokraternas respektive Vänsterpartiets räkning till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I juli 2015 fick kommunen tillträde till det nya Samhällsbyggnadshuset i Inre Hamn 
och stora delar av de verksamheter som funnits i Stadshuset flyttade ur lokalerna på 
Drottninggatan 32. Det finns i dagsläget inte något underlag till att bedriva 
kommunal verksamhet i Stadshuset och därför har kommunfullmäktige gett teknik- 
och fastighetsnämnden i uppdrag att sälja Stadshuset. Vid nämndens sammanträde 
den 21 oktober 2015 fattades beslutet att sända ärendet vidare till kommunstyrelsen 
för ställningstagande kring fortsatt hantering. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 november 2015. 
Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 12 november 2015. 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 21 oktober 2015.  
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 september 2015.  
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteyttrande den 16 september 2015.  
Kommunfullmäktiges protokoll den 15 juni 2015.  
NAI Svefa, värdeutlåtande, Tomträtten till del av fastigheten Karlstad Almen 19 
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(kontor) den 9 september 2015.  
NAI Svefa, värdeutlåtande, Tomträtten till del av fastigheten Karlstad Almen 19 
(kontor och handel) den 9 september 2015. 
 
Yrkanden 
Per-Samuel Nisser (M) och Peter Kullgren (KD) yrkar för Moderaternas, 
Kristdemokraternas, Miljöpartiets, Folkpartiets och Centerpartiets räkning bifall till 
kommunledningskontorets förslag med ändring av punkten 1 och tillägg av 
punkterna 2-4: 
1. Ärendet lämnas till teknik- och fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande i 
enlighet med det, av kommunfullmäktige, givna uppdraget. 
2. Handelsändamål bedöms inte som lämpligt i den aktuella fastigheten. 
3. Etableringen bedöms vara av sådant intresse att marken kan säljas till 
intressenten i form av äganderätt. 
4. Teknik- och fastighetsnämnden uppmanas att justera köpeskillingen till ett 
ändrat marknadsvärde i händelse av att en ny detaljplan, före eller efter köpet, 
tillåter annat ändamål än kontor. 
 
Linda Larsson (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till: 
1. Ärendet lämnas till teknik- och fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande i 
frågan.  
2. Fastigheten ska säljas till marknadsmässigt pris, vilket innebär hänsyn till andra 
intressenter och ny detaljplan med bredare användningsområde än endast kontor.  
3. Försäljningen ska ske med tomträttsupplåtelse.  
4. I den fortsatta ärendehanteringen är det av stor vikt att man beslyser frågorna 
enligt bilaga 1 till § 18.  
 
Parvane Assadbegli (V) yrkar för Vänsterpartiets räkning bifall till: 
1. Fastigheten men inte den attraktiva och kulturhistoriskt viktiga marken/tomten 
ska säljas av teknik- och fastighetsnämnden. 
2. Fastigheten ska säljas till högstbjudande med en verksamhet som gynnar 
Karlstadsborna och som skapar arbetstillfällen. 
 
Beslutsgång 1 
Ordförande ställer framförda yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande meddelar att Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande utgör 
huvudförslag. Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen vill utse Linda 
Larssons (S) med fleras yrkande eller Parvane Assadbeglis (V) med fleras yrkande 
som motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse 
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Linda Larssons (S) med fleras yrkande som motförslag till huvudförslaget. 
 
Beslutsgång 2 
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Per-Samuel Nissers (M) 
med fleras yrkande eller Linda Larssons (S) med fleras yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Per-Samuel Nissers (M) med fleras 
yrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för bifall till Per-Samuel Nissers (M) med fleras yrkande.  
Nej-röst för bifall till Linda Larssons (S) med fleras yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster mot 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Per-
Samuel Nissers (M) med fleras yrkande. Se tabell: 
 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per-Samuel Nisser (M) ordförande  X   
Maria Frisk (MP) 2:e vice ordförande X 

 
 

Marléne Lund Kopparklint (M) X   
Alexander Torin (M) X   
Niklas Wikström (FP) X   
Peter Kullgren (KD) X   
Andreas Pettersson (C)  X   
Christian Norlin (S)  X  
Anna Dahlén Gauffin (S)  X  
Anders Tallgren (S)  X  
Amira Nahra (S)  X  
Linda Larsson (S)  X  
Parvane Assadbegli (V)  X 

 

Summa 7 6 
 

 
Beslutet skickas till 
Teknik- och fastighetsnämnden 
______ 
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