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Kommunstyrelsen

Projektering av ombyggnation Alströmerteatern
Ärendebeskrivning
Alströmerteatern utgör del av Alströmergymnasiet och uppfördes i början på 1970-talet.
Teatern är i stort behov av investeringar för att kunna fungera som en modern hörsal, teater
och som mötesplats för kommunens olika verksamheter. I Alingsås kommuns budget 2022 –
2024 anges som en konkret åtgärd under budgetperioden att göra investeringar i
Alströmerteatern, för att få en modernare evenemangslokal och som en möjlig lokal för
kommunfullmäktige.
En förstudie har genomförts i syfte att ta fram beslutsunderlag för investering och
projektering i Alströmerteatern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och utbildningsförvaltningen och
Alingsåshem tagit fram en förstudie och kostnadskalkyl för att möta upp dagens krav på en
modern hörsal, teater och mötesplats för kommunens olika verksamheter och som ett
alternativ till lokal för kommunfullmäktige. Ett antal mindre anpassningar av Alströmerteatern
har genomförts sedan skolan byggdes.
Det som främst behöver åtgärdas är aulastolarna för att förbättra sittkomfort och att få bord
till alla stolar, så att teatern kan användas på ett mer ändamålsenligt sätt. Förstudien har
visat att det krävs en ombyggnation av teaterrummets gradänger som är för smala för
dagens utbud av ergonomiska aulastolar. Att byta ut gradängerna medför dessutom att
golvet behöver bytas ut och utöver det byts även radiatorer och belysningsarmaturer och
ytskikt renoveras. Eluttag kommer att monteras vid samtliga sittplatser
Utifrån att det även finns behov av en ökad flexibilitet i teatern vad gäller sittsektioner
kommer det i förslaget finnas möjlighet att skapa tre parallella sittsektioner för att utöka
flexibiliteten för möten, sammanträden och evenemang. Ett antal stolar demonteras då för att
tillskapa ytterligare två vertikala gångar, en lösning som gör det lättare att komma in till och
ut från sin plats, samt ökar upp flexibilitet och användningsområden för Alströmerteatern.
Projektet behöver nu gå in i nästa fas som omfattar projektering samt en förfinad
kostnadskalkyl.
Ekonomisk bedömning
Budgeterad totalkostnad för hela projektet, inklusive förstudie, projektering och upphandling,
uppgår till 6 000 tkr. Alingsåshem kommer att bekosta 1 850 tkr av totalkostnaden som är
den del av projektet som bedöms utgöra underhåll. En engångskostnad om 4 150 tkr betalas
av kommunen. Sedan tillkommer cirka 2 500 tkr som en engångskostnad för aulastolar. Total
investeringskostnad uppgår till 6 650 tkr.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Projektering av ombyggnation av Alingsåsteatern beställs av Alingsåshem.
Beslutet ska skickas till
Klk-ekonomichef, Kultur- och utbildningsnämnden, AB Alingsåshem
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