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Försäljning av Almen 19, Stadshuset 
Dnr KS-2015-805       Dpl 67 
 
Ärende 
I juli månad 2015 fick kommunen tillträde till det nya Samhällsbyggnadshuset i 
Inre Hamn och stora delar av de verksamheter som funnits i Stadshuset, i form av 
förvaltningarna för stadsbyggnad, miljö samt teknik och fastighet, flyttade ut. 
Utvecklingsmöjligheterna för fortsatt kommunal verksamhet i Stadshuset utreddes i 
samband med vägvalet med en ombyggnation eller nyproduktion. Det finns i 
dagsläget inte något underlag till att bedriva kommunal verksamhet i Stadshuset 
och därför har teknik- och fastighetsnämnden, genom beslut i kommunfullmäktige, 
bemyndigats att sälja Stadshuset.  
 
Stadshuset ligger i det anrika kvarteret Almen som innehåller några av de få 
byggnader som klarade sig i den stora brand som ödelade Karlstad för 150 år 
sedan. Stadshuset ligger centralt i Karlstad och är därför intressant till ett flertal 
olika användningsområden. Det är därför av stort allmänt intresse att kvarteret 
utvecklas så att dessa värden bibehålls. För att kommunen skall ha rådighet över 
den historiskt viktiga miljön kommer ett markområde att styckas av och bilda en 
egen fastighet som kommunen behåller i egen ägo medan den del av fastigheten 
som innehåller Stadshuset och parkeringen på husets baksida bildar en ny fastighet. 
Den nya fastigheten kan sedan säljas eller upplåtas till en ny ägare. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ansökt om denna fastighetsbildning av Lantmäteriet. 
 
Vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 fattade teknik- och fastighetsnämnden 
beslutet att sända ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare ställningstagande. 
Kommunledningskontoret har därför tagit fram föreliggande handling för vidare 
hantering av ärendet.  
 
Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret konstaterar att det finns ett tydligt uppdrag från 
kommunfullmäktige att bemyndiga teknik- och fastighetsnämnden att försälja 
Almen 19. Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet lämnas åter till 
teknik- och fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande. 
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Med anledning av att ärendet har överlämnats till kommunstyrelsen på grund av 
dess strategiska karaktär har kommunledningskontoret dock för avsikt att framföra 
förslag till ställningstaganden i frågan enligt nedanstående bedömningar. 
 
Kommunledningskontoret har deltagit i arbetet med att etablera företaget MLD i 
Karlstad under hela processen. Det bör dock tydliggöras att 
kommunledningskontorets roll har utgått från kommunstyrelsens reglemente där 
det framgår att kommunstyrelsen har en utvecklingsfunktion för att bland annat 
främja etablering av företag (3§). Företrädare från kommunledningskontoret har 
således inte varit en del i fastighetens värderingsprocess eller förhandlingsarbetet 
avseende köpekontrakt för fastigheten.  
 
I teknik- och fastighetsförvaltningens handlingar finns fastighetens värdering 
redovisad i två olika former. Dels med ändamålet kontor och dels med ett bredare 
användningsområde som även tillåter handel. Kommunledningskontoret har inte 
för avsikt att revidera genomförda värderingar men noterar att båda de presenterade 
värderingsuppgifterna förutsätter en ändrad detaljplan utifrån dagens plansituation 
som enbart tillåter allmänt ändamål, det vill säga att endast offentliga aktörer har 
möjlighet att bedriva verksamhet i byggnaden. Den genomförda värderingen för 
kontorsändamål redovisar inga restriktioner avseende vilken typ av 
kontorsverksamhet som tillåts bedrivas i byggnaden. Således finns det ingen exakt 
värdering av fastigheten med utgångspunkt i nuvarande detaljplanesituation. 
 
Vad gäller frågan om tomträtt eller friköp av fastigheten anser 
kommunledningskontoret att argumentationen som teknik- och 
fastighetsförvaltningen för fram i sitt tjänsteyttrande (TFN-2015-1960) tydligt visar 
att det finns anledning att göra undantag från den av kommunfullmäktige 
fastställda riktlinjerna kring markförsäljning. Kommunledningskontoret anser, 
precis som teknik- och fastighetsförvaltningen, att etableringen av företaget är av 
sådant intresse att avsteg från den beslutade regelverket kring friköp av tomträtt 
kan göras.  
 
Bedömningar ur tillväxtsynpunkt 
Karlstad har som stad rollen som motor för regionens utveckling och tillväxt. Ur 
det perspektivet är det angeläget att det etableras företag i kommunen som skapar 
en branschbredd som krävs i ett regioncentrum. Vidare är Karlstad en av de 
residensstäder i landet som har störst inpendling av arbetskraft vilket i sin tur 
medför att en etablering i Karlstad gagnar invånarna i ett flertal av Värmlands 
kommuner. Uppemot en tredjedel av det anställda eller studerande i Karlstads 
dagbefolkning är bosatta i en annan kommun.  
 
Kommunledningskontoret har under hela etableringsprocessen blivit informerade 
om företagets framväxt och ambition att etablera IT-relaterad verksamhet med säte 
i Karlstad. Vidare har kontoret varit behjälplig med etableringen av den verksamhet 
inom företaget som i dagsläget bedrivs på Innovation Park. Inför valet av 
Stadshuset som tänkbar lokalisering för verksamheten undersöktes en rad 
alternativa lägen. Kommunledningskontorets bedömning är att den typ av 
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verksamhet som föreslås i det före detta stadshuset bidrar till att skapa en miljö i 
centrala Karlstad som överensstämmer med att ha ett utbud av attraktiva 
arbetsplatser i bra lägen utifrån exempelvis kollektivtrafiksynpunkt. Utifrån det 
företaget har kommunicerat till företrädare från kommunledningskontoret under 
processen är uppfattningen att det sannolikt finns en stor potential i de tjänster 
företaget har för avsikt att producera.  
 
I kommunledningskontorets uppdrag innefattas att verka för att det finns en aktiv 
och framåtsyftande marknad inom byggindustrin. I ljuset av det anser 
kommunledningskontoret att det främjar tillväxten inom byggbranschen om fler 
aktörer är verksamma i kommunens utveckling. Den föreslagna etableringen 
planeras att genomföras av en ny aktör inom exploateringsområdet vilket kan antas 
främja en sådan utveckling.    
 
Bedömning avseende fastighetens framtida användning 
Arbetet med projektet Tåg i tid intensifierades i juni 2015 och kommer att innebära 
en stor förändring av Karlstads stadsbild. I dagsläget är stadsomvandlingsdelen av 
Tåg i tid koncentrerad till ett program för Tingvallastaden som hanteras av 
stadsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Samtidigt har 
Karlstad varit delaktiga i projektet Framtidens stad tillsammans med fyra andra 
kommuner i landet. Inom ramen för det initiativet har ett förslag till 
handelsutredning för hela Karlstad arbetats fram. Utredningen slutredovisades till 
kommunstyrelsens tillväxtutskott den 9 november. Beslut om tillämpning av 
utredningens resultat har sålunda inte fattats i dagsläget. Enligt 
kommunledningskontorets bedömning är det dock angeläget att 
handelsetableringar i närtid sker på platser i staden som följer de intentioner som 
finns med att öppna upp Karlstad när en framtida järnväg inte utgör en barriär i lika 
stor omfattning som i dagsläget. Exempelvis anser kommunledningskontoret att 
stråket utåt mot Hamngatan och området på järnvägens södra sida skulle kunna 
utvecklas med olika verksamheter inom ett antal år. Med tanke på nuvarande 
handelstillväxt anser kommunledningskontoret att andra platser i staden bör 
prioriteras för handel i ett tidigare skede än fastigheten Almen 19.  
 
I sammanhanget vill kommunledningskontoret vidare uppmärksamma att det före 
detta stadshuset finns i en kulturhistorisk intressant miljö med, bland annat, 
Almengården i direkt anslutning. En betydande handelsetablering riskerar att 
påverka den miljön i allt för stor omfattning vilket är ytterligare ett skäl för att 
framtida verksamhet i fastigheten inte bör vara dominerad av handel.  
 
I direkt anslutning till fastigheten Almen 19 ligger kvarteret Gäddan där det finns 
en pågående detaljplaneprocess. Planen för kv Gäddan 14 föreslås innefatta 
områden med bostäder och för centrumändamål. En användning av Almen 19 med 
arbetsplatser i form av kontor skulle därför kunna komplettera områdets inriktning 
med en bra blandning av verksamheter. Vidare bör det uppmärksammas att det i 
detaljplanen för kv Gäddan 14 finns byggnader av stort kulturhistoriskt värde mot 
Drottninggatan vilket medför att det inte är utan komplikationer att skapa ett 
sammanhängande handelsstråk i västlig riktning från före detta stadshuset.  
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Stadshusets skick, ålder och utformning är sådan att en annan användning av 
byggnaden än den hittillsvarande kräver omfattande ombyggnationer för att kunna 
bedriva en modern och framåtsyftande verksamhet med utgångspunkt i 
tillgänglighetsfrågor, planlösningsrelaterade frågor et cetera. 
 
Sammanfattade synpunkter från kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret anser att ärendet skall lämnas vidare till teknik- och 
fastighetsnämnden för slutligt ställningstagande i enlighet med det, av 
kommunfullmäktige, givna uppdraget.  
 
Kommunledningskontoret bedömer inte att omfattande handelsändamål är lämpligt 
i den aktuella fastigheten innan processen med ett nytt resecentrum är genomförd.  
 
Enligt kommunledningskontorets bedömningar är etableringen av sådant intresse 
att marken kan säljas till intressenten i form av äganderätt.  
 
 
 
 
 
Ulf Nyqvist    Ulf Johansson 
kommundirektör    näringslivsdirektör 
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