
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

2018-05-28 

Justerandes signatur 

§ 109 Dnr 2017-00235 

Bidrag till bevarande av godsmagasinet på stationsområdet i Kisa 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utan ersättning överlämna godsmagasinet vid 
Kisa station till föreningen Stångådalsbanans vänner under förutsättning att de 
förbinder sig att flytta byggnaden till en ny placering. 

Kommunfullmäktige beslutar att under dessa förutsättningar lämna ett bidrag om 
350 000 kronor till flytt och renovering av byggnaden.  

Beslutet förutsätter att Länsstyrelsen beviljar det bidrag om 275 000 kronor som 
de förklarat sig villiga att bidra med. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kostnaden för kommunens bidrag får 
belasta årets resultat samt att utbetalning sker till föreningen som tar över 
byggnaden i samband med flytten.   

 Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Björn Hoflunds (M) yrkande om att beslutet 
förutsätter att ett avtal upprättas med föreningen Stångådalsbanans vänner om 
villkoren för utbetalning av medel samt en tidsplan för när byggnaden ska vara 
flyttad.  

Sammanfattning 

Kinda kommun har tecknat ett intentionsavtal med ICA om mark för ny 
livsmedelsbutik i anslutning till Kisa station. Denna exploatering förutsätter att 
befintliga byggnader på området rivs alternativt flyttas.  

Vad gäller godsmagasinet används det inte av kommunen för närvarande och det 
bedöms inte heller finnas ett kommunalt behov av byggnaden i framtiden.  

Under en längre tid har en dialog förts med företrädare för Kisa 
hembygdsförening, Attraktionskraft Kisa och Stångådalsbanans vänner om 
möjligheterna till en flytt och bevarande byggnaden. Östergötlands museum och 
de berörda föreningar har bedömt byggnaden som kulturhistoriskt intressant 
utifrån dess koppling till samhällets utveckling i samband med järnvägens 
tillkomst.  

Berörda föreningar bedömer att de behöver 625 000 kronor inklusive moms för att 
riva, flytta, markbereda och renovera byggnaden. Föreningarna har av kommunens 
uppmanats att söka möjliga bidrag för att täcka kostnaderna. Länsstyrelsen i 
Östergötland har nu medgett ett bidrag om 275 000 kronor. Kommunfullmäktige 
föreslås därför skjuta till resterande medel för att möjliggöra en flytt och 
renovering av byggnaden.   
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Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar på ett tillägg: Beslutet förutsätter att ett avtal upprättas 
med stångådalsbanans vänner om villkor för utbetalning av medel samt en 
tidsplan för när byggnaden ska vara flyttad.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan anta Björn Hoflunds (M) tillägg till 
beslutet. Ordförande finner att kommunstyrelsen har antagit förvaltningens 
förslag till beslut med Björn Hoflunds (M) tillägg.       

Beslutet skickas till 

Stångådalsbanans vänner 
Kisa hembygdsförening 
Attraktionskraft Kisa 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Kommunfullmäktige 

Bevarande av godsmagasinet på stationsområdet i Kisa 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utan ersättning överlämna godsmagasinet vid 
Kisa station till föreningen Stångådalsbanans vänner under förutsättning att de 
förbinder sig att flytta byggnaden till en ny placering. 

Kommunfullmäktige beslutar att under dessa förutsättningar lämna ett bidrag om 
350 000 kronor till flytt och renovering av byggnaden.  

Beslutet förutsätter att Länsstyrelsen beviljar det bidrag om 275 000 kronor som 
de förklarat sig villiga att bidra med. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kostnaden för kommunens bidrag får 
belasta årets resultat samt att utbetalning sker till föreningen som tar över 
byggnaden i samband med flytten.    

Sammanfattning av ärendet 

Kinda kommun har tecknat ett intentionsavtal med ICA om mark för ny 
livsmedelsbutik i anslutning till Kisa station. Denna exploatering förutsätter att 
befintliga byggnader på området rivs alternativt flyttas.  

Vad gäller godsmagasinet används det inte av kommunen för närvarande och det 
bedöms inte heller finnas ett kommunalt behov av byggnaden i framtiden.  

Under en längre tid har en dialog förts med företrädare för Kisa 
hembygdsförening, Attraktionskraft Kisa och Stångådalsbanans vänner om 
möjligheterna till en flytt och bevarande byggnaden. Östergötlands museum och 
de berörda föreningar har bedömt byggnaden som kulturhistoriskt intressant 
utifrån dess koppling till samhällets utveckling i samband med järnvägens 
tillkomst.  

Berörda föreningar bedömer att de behöver 625 000 kronor inklusive moms för att 
riva, flytta, markbereda och renovera byggnaden. Föreningarna har av kommunens 
uppmanats att söka möjliga bidrag för att täcka kostnaderna. Länsstyrelsen i 
Östergötland har nu medgett ett bidrag om 275 000 kronor. Kommunfullmäktige 
föreslås därför skjuta till resterande medel för att möjliggöra en flytt och 
renovering av byggnaden.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 
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Syfte 

Möjliggöra en flytt och bevarande av en byggnad som är av kulturhistorisk 
betydelse för Kisa samhälle. 

Önskad effekt 

Bevara en kulturhistoriskt intressant byggnad för framtiden. 

Berörda 

Kinda kommun och berörda föreningar 

Samråd 

Samråd i ärendet har skett med Teknik och Driftavdelningen. 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

Kommunens åtagande innebär en engångsinsats om 350 000 kronor som belastar 
årets resultat. 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Flytten ska genomföras av föreningen/föreningarna så snart erforderliga planer 
och tillstånd finns. Flytten förutsätts ske i tid för att inte försena ICAs planerade 
exploatering. 

Uppföljning 

Ärenden följs upp i samband med uppföljning av genomförandet av avtal med ICA. 

Återrapportering 

Sker till kommunstyrelsen löpande. 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 
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Beslutet ska skickas till 
Stångådalsbanans vänner 
Kisa hembygdsförening 
Attraktionskraft Kisa 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 




