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Justeringens plats och tid  

  

  

Sekreterare  Paragrafer 201 - 204 

 Ida Rådman 

  

  

Ordförande  

 Michael Karlsson 

  

  

Justerare  

 Johan Paulsson 

  

 

Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunstyrelsen 

  

Sammanträdesdatum 2017-09-27 

  

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-03 Datum då anslaget tas ned 2017-10-25 

  

Protokollets förvaringsplats Kanslienheten 

  

  

Underskrift  

 Ida Rådman 

 

Plats och tid KS-salen kl. 17:30–17:45 

  

Ledamöter Michael Karlsson (S), ordförande 

Ewa Arvidsson (S), 1:e vice ordförande 

Olof Eriksson (S) 

Christer Örtegren (S) 

Lotta Robertsson Harén (MP) 

Lars-Olov Ottosson (C) 

Johan Paulsson (M) 

Jan-Eric Thorin (L) 
  
Tjänstgörande ersättare Cecilia Gustafsson (S), ersätter Mikael Norén (S) 

Christer Törnell (KD), ersätter Anne Sörqvist (C) 

Michael Karlsson (M), ersätter Ulla Berne (M) 
  
Ersättare Barbro Axelsson (S) 

Birgit Karlsson (MP) 

Håkan Sandberg (L) 

Thomas Olson (L) 
  
Övriga deltagare Jeanette Lämmel, kommunchef 

Stig-Arne Olsson, ekonomichef 

Ida Rådman, kanslichef 

  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  2 (7) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Innehåll 

Ärende Sida 

KS § 201  Val av justerare 3 

KS § 202 Fastställande av ärendelista 4 

KS § 203 Renovering av Kulturmagasinet/Gamla kyrkan 5 

KS § 204 Omfördelning av investeringsmedel 2017 inom kommunstyrelseförvaltningen 7 
  



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  3 (7) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

KS § 201  Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Johan Paulsson (M) utses som justerare. 

__________  
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KS § 202 Fastställande av ärendelista 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendelistan godkänns. 

__________
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Dnr KS 2017/322 

KS § 203 Renovering av 
Kulturmagasinet/Gamla kyrkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget ”Insatser och aktiviteter för utveckling av 

Kulturmagasinet med närområde” enligt bilaga 1 samt beslutar att genomföra 

etapp 1- renovering av Kulturmagasinet enligt bilaga 2. 

Beslut om finansiering av etapp 1 görs i separat ärende (se diarienummer KS 

2017/399). 

Reservation 

Lars-Olov Ottosson (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M), Johan 

Paulsson (M) och Jan-Eric Thorin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturmagasinet är Åmåls äldsta byggnad uppförd år 1669. Åmåls kommun är 

ägare till fastigheten och Åmåls Kommunfastigheter AB ansvarar för förvaltning 

av Kulturmagasinet. Kulturenheten ansvarar för bokning och service i samband 

med uthyrning av lokalen. Lokalen nyttjas främst under perioden maj-sep. 

Lokalen saknar vatten, avlopp och toaletter och faciliteter för effektiv 

uppvärmning saknas. Lokalen rymmer c:a 350 sittplatser. 

Som ett led i ett antal utvecklingsprocesser knutna till aktiviteter och aktörer inom 

Gamla Staden-området presenterar planeringsgruppen för utveckling av Gamla 

Staden ett förslag – ”Insatser och aktiviteter för utveckling av Kulturmagasinet 

med närområde”. 

Förslaget utgår från en etappindelning där etapp 1 redovisas med en 

kostnadsberäkning för planerade invändiga åtgärder under oktober 2017 - april 

2018. Etapp 1 innebär indragning av fjärrvärme, indragning av vatten, renovering 

av ytskikt golv, renovering av uppvärmningssystem/ventilation, nya lösningar för 

ljud, ljus och video samt översyn/förstärkning kapacitet för el. 

Etapp 2 föreslås innehålla tillbyggnation av entré, toaletter, loge/förvaring och 

läktare. För att säkerställa att engagemang, innovation och kreativitet tas tillvara 

kring platsens framtida utformning föreslås genomförande av medborgardialog 

inför etapp 2. Detta kan ske i form av workshops, test-event eller liknande, med 

fokus på platsens utformning och innehåll. Dialogerna kan utgöra underlag för 

fortsatt planering och projektering av området i etapp 2. 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 194 daterat 13 september 2017 

- Protokollsutdrag från tillväxt- och arbetsmarknadsutskottet § 67 daterat 23 

augusti 2017 

- Tjänsteskrivelse från kulturchef Stefan Jacobson, 18 augusti 2017 
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- Bilaga 1 ”Insatser och åtgärder för utveckling av Kulturmagasinet med 

närområde” från Planeringsgruppen för utveckling av Gamla Staden 

- Bilaga 2  Preliminär kostnadssammanställning etapp 1 

Yrkande 

Michael Karlsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen antar förslaget ”Insatser och 

aktiviteter för utveckling av Kulturmagasinet med närområde” enligt bilaga 

1 samt beslutar att genomföra etapp 1- renovering av Kulturmagasinet enligt 

bilaga 2. Beslut om finansiering av etapp 1 görs i separat ärende (se 

diarienummer KS 2017/399). 

Lars-Olov Ottoson (C) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

beredas vidare i avsikt att beskriva hela projektet innan beslut fattas om 

delprojekt. Beredningen ska omfatta både investerings- och driftskostnader och 

efter förslag från budgetutskottet föreläggas kommunfullmäktige för beslut. 

Michael Karlsson (M), Christer Törnell (KD) och Jan-Eric Thorin (L) yrkar bifall 

till yrkande från Lars-Olov Ottoson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att att det finns två yrkanden, nämligen från Michael 

Karlsson (S) och från Lars-Olov Ottoson (C). Ordföranden ställer proposition på 

dessa och konstaterar att kommunstyrelsen beslutat enligt yrkande från Michael 

Karlsson (S). 

Beslutet skickas till 

-kulturenheten 

-ÅKAB 

__________



 

 

Åmåls kommun  
Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2017-09-27  7 (7) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2017/399 

KS § 204 Omfördelning av investeringsmedel 
2017 inom kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner omfördelning från enheter inom 

kommunstyrelseförvaltningens budgeterade investeringsmedel för 2017 om 

3 568 500 kr enligt bilaga till investeringsprojekt Renovering av 

Kulturmagasinet/Gamla kyrkan. 

Reservation 

Lars-Olov Ottosson (C), Christer Törnell (KD), Michael Karlsson (M) och Jan-

Eric Thorin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att renovera Kulturmagasinget, etapp 

1 (se diarienummer KS 2017/322). Renoveringen utgörs i sin helhet av 

investeringskostnader och för att finansiera investeringen måste en omfördelning 

inom befintlig investeringsbudget ske. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse av ekonomichef Stig-Arne Olsson daterad 19 september 2017 

- Bilaga Omfördelning av investeringsmedel 2017 Kommunstyrelseförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

__________ 


