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INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 26, att avveckla styrgruppen för nytt 
kulturhus från och med 2013-01-31 samt att ledningsutskottet övertar styrgrupp
ens fortsatta arbete. 

Beredning 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/10/3, PM- slutredovisning kulturhusprojekt för nedlagt arbete 
2011-2012 

L-G Nilsson, marknadsanalytiker, presenterar sin analys för nytt kulturhus i Sala. 
Petra jablonski, kulturentreprenör, och Göran Reierstam, projektledare, deltar vid 
föredragningen. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att överlämna analys och slutrapport till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att överlämna analys och slutrapport till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Ut d ra gsbestyrka n d e 
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Inledning 
Detta PM är en sammanställning av utfört utredningsarbete under Styrgruppen för 
nytt kulturhus och dess arbete som sträcker sig från januari 2011 t.o.m. december 
2012, men med fokus på utfört arbete från januari 2012 under ledning av då tillsatt 
projektledare för medborgardialog Göran Reierstam (sedermera projektledare för 
hela projektarbetet underställt styrgruppen för nytt kulturhus). Till detta PM finns 
bilagor som utgörs av minnesanteckningar från styrgruppsmöten, dialogmöten, 
genomförda utredningar mm. Syftet med dokumentet är att sammanställa insamlad 
kunskap och tidigare ställningstaganden som dokumentation inför framtida fortsatt 
utredning. 

styrgruppsarbete och politiska beslut 
Bakgrund och initierande beslut 
Under inledningen av mandatperioden 2010-2014 initierade den politiska 
ledningen utredning av nytt kulturhus. Syftet var att tillskapa en utredning kring 
nytt kulturhus; dess förutsättningar i termer av innehåll; sammanföring av 
kommunala och kulturella verksamheter mm. 

kommunfullmäktige beslutade 2010-12-21, § 124, i reviderad strategisk plan, att 
avsätta 400 tkr för en utredning, med sikte på att igångsätta byggnationen av ett 
kulturhus under mandatperioden. Utredningsresurserna avsattes till kultur- och 
fritidsnämndens anslag 2011. Senare beslutades att medlen skulle flyttas över till 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsebeslut 2011-02-10 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 att tillsätta en politisk styrgrupp att 
leda utredningen mot nytt kulturhus tillsammans med en politisk referensgrupp och 
en projektgrupp. styrgruppen för ett kulturhus i Sala startade sitt arbete efter detta 
beslut: KS beslutade: 

att tillsätta en politisk styrgrupp bestående av Glenn Andersson (S), Marcus 
Andersson (SBÄ), Eric Fylkeson (S), Amanda Lindblad (S), Anders Westin (C) och 
Michael PB Johansson (M), 
att tillsätta Glenn Andersson som ordförande och sammankallande i styrgruppen, 
att en politisk referensgrupp tillsätts bestående av en representant från samtliga 
partier i Sala kommunfullmäktige, 
att styrgruppen senast i samband med strategisk plan 2013-2015 redovisar ett 
färdigt, ekonomiskt beräknat, förslag till uppförande aven multifunktionell 
kulturbyggnad, 
att en projektgrupp tillsätts under kommunchefens ledning som ansvarar och 
samordnar, i bred samverkan och medborgardialog. det praktiska uppdraget, samt 
att projektgruppen ges fria möjligheter att skapa de arbetsgrupper som anses 
nödvändiga och effektiva för att kunna genomföra uppdraget. 
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PmSALA tt.i.1 KOMMUN 

Avstämning 
2011-05-24 informerade styrgruppens ordförande Glenn Andersson i KSAU om 
arbetet i styrgruppen, informationen Jades till handlingarna. 

Beslut i kommunstyrelsen 2011-09-20 
J september 2011 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut på att styrgruppen 
inriktar sitt arbete på att inrikta arbetet mot en lokalisering av nytt kulturhus till 
lasarettmatsalen vid stadsparken: 

att styrgruppen undersöker lokaliseringen för ett blivande kulturhus vid 
lasarettets gamla personalmatsal, 

att styrgruppen skall i fortsättningen inrikta sig på att ta fram ett förslag 
för att samlokalisera den större delen av den kommunala kulturella 
verksamheten till Kulturhuset, 

att styrgruppen snarast möjligt tillförs en projektledare med kunskaper 
om Kulturhus för att påskynda och understödja processen. 
Kostnaderna 2011 täckas av anslaget för utredning av Kulturhus, 

att tjänsten som förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen i 
samband med nuvarande innehavares pensionering 1.12012 ombildas 
tills vidare till projektledare för kulturhusgruppen, 

att styrgruppen skall undersöka möjligheterna till att lokalisera 
både Polismuseet samt Aguelimuseet till Kulturhuset i dialog med 
dessa, 

att styrgruppen i dialog med näringsliv, föreningsliv, Folkets park och 
Folkets hus, berörda kommunala verksamheter samt externa experter 
tar fram förslag till hur stor samlingskonsertlokalen skall vara samt 
vilken utrustning denna bör ha, 

att styrgruppen undersöker möjligheten i samverkan med Utbildnings
och arbetsmarknadsnämnden att förlägga restaurangprogrammet till 
Kulturhuset samt att undersöka möjligheten för privat aktör att 
etablera sig under de tider då inte lokalerna tas i anspråk för 
utbildning, 

att styrgruppen tar fram förslag på hyresavtal som bör sägas upp samt 
fastigheter som bör avyttras vid en lokalisering till Kulturhuset 

att styrgruppen tar fram ett förslag till ägande och finansiering av 
Kulturhuset, varav huvudinriktningen är ett samägande med privat 
aktör eller helägande av privat aktör att styrgruppen undersöker hur 
kommunens politiska möten på ett säkert och arbetsmiljömässigt sätt 
kan förbättras genom en lokalisering till Kulturhuset, samt 

att styrgruppen skalllämna förslag till driftsorganisation av Kulturhuset 
med kostnadsberäkning senast april 2012. 

Beslut om färdigställande av utredning 
Kommunstyrelsen gav i beslut §117 vid sammanträde 11 oktober 2012 Styrgruppen 
i uppdrag att enligt tidigare direktiv färdigställa utredning kring nytt kulturhus med 
målet att som enligt beslut att" styrgruppen senast i samband med strategisk plan 
2013-2015 redovisar ett färdigt, ekonomiskt beräknat,Jörslag till uppförande aven 
multifunktionell kulturbyggnad, " och att" styrgruppen skalllämna förslag till 
driftsorganisation av Kulturhuset med kostnadsberäkning senast april2012." J 
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beslutet ingår förlängd utredningstid till 2013-03-01 och att i utredningsuppdraget 
ingår att även utreda möjligheterna till ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

styrgruppens arbetsprocess 2011-och 2012 
styrgruppens arbete inleddes under 2011 med ett antal studiebesök på några 
kulturhus i kommuner av jämförbar karaktär. För att inspireras av hur andra 
kommuner har arbetat med utveckling av kulturliv och kulturhus har styrgruppen 
gjort studiebesök i Vara, Skinnskatteberg, Västerås, Gävle och Boll näs. styrgruppen 
har sedan sammanträtt kontinuerligt under 2011 fram till december 2012 och lett 
vidare arbete efter medborgardialogprocessen och i fortsatt utredningsarbete. Som 
biträdande tjänsteman och sekreterare i styrgruppens arbete har Kicki Söderback 
verkat fram till september 2012 då istället kommunens kulturentreprenör. trädde in 
i denna funktion liksom i en projektledande funktion tillsammans med Göran 
Reierstam som extern konsult. l styrgruppen frånträdde under arbetets gång Eric 
Fylkesson sitt uppdrag och ersattes av Eva Törnblom. [Se vidare Bilaga 1 -
minnesanteckningar och protokoll från styrgruppens möten 2011-2012. 

Dialog 

Dialogprocess med medborgare, föreningar och kulturverksamma 
l samband med att styrgruppens arbete startades upp bjöds kulturföreningar och 
allmänhet in till ett möte 2011-06-09. På mötet informerades om att ett nytt 
kulturhus planeras i Sala och tidigt i processen vill kommunen gärna starta en dialog 
med föreningar inom kulturområdet för att få in bra ideer och tankar inför fortsatt 
arbete. 
På mötet presenterades en första översiktlig ideskiss av ett nytt kulturhus. Som ett 
steg i att utveckla och förädla denna skiss genomfördes gruppdiskussioner kring 
vilka verksamheter och funktioner som Salas kulturhus behöver. 

l ett andra steg i dialogprocessen engagerades arkitekt Göran Reierstam genom Aras 
arkitekter [Sweco) att från december 2011leda en dialogprocess med 
kulturföreningarna. 
För att förmedla goda ideer från andra kommuner även till salaborna anordnades 
som en inledning av detta andra steg inspirationsföreläsningar om Bollnäs 
kulturkvarter och Vara konserthus i februari 2012. 
Efter inspirationsföreläsningarna hölls dialogmöten med olika kulturverksamheter, 
föreningar, restaurangprogrammet, kulturförvaltningen och företag. Diskussioner 
fördes kring föreningarnas nuvarande verksamhet samt behov och önskemål inför 
framtiden. Minnesanteckningar sammanställdes som grund för styrgruppens 
slutsatser. 

Resultatet av dialogmötena visade att tillgången till en större musikscen med väl 
fungerande teknik är en brist i Sala. Det framkom att musiklivet har störst behov av 
bättre lokaler, de är också mest öppna för samarbeten med andra. Många lämnade 
också önskemål om en restaurang och/eller cafe i anslutning till en konsertlokal 
eller större scen. Teaterföreningarna efterfrågade mindre eller mycket flexibla 
scener. 
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Föreningslivet ser också stort behov av nya lokaler då alternativen är provisoriska 
eller står inför stora renoverings behov. Flera mindre föreningar hyr idag lokaler av 
Folkets Hus som planerar att sälja sin fastighet framöver. 
Många bland kulturföreningarna vill att Täljstenen skallleva kvar även om ett nytt 
kulturhus byggs. Dessa lokaler skulle i sådant fall kunna användas som 
expansionsutrymme för ungdomsverksamheten och hantverksutövarna som redan 
nyttjar Täljstenens lokaler. 

Rumsprogram (behovsprogram) för kulturhus 

Utifrån dialogen med Salas kulturföreningar och den kommunala 
kulturorganisationen har styrgruppen med hjälp av Göran Reierstam, arkitekt och 
projektledare, tagit fram ideer kring vad ett nytt kulturhus i Sala kan innehålla. 
Sala kulturhus kan bli en arkitektonisk och upplevelsernässig märkesbyggnad för 
Lasarettområdet och centrala Sala och i förlängningen en markör av hela 
Västmanlans rika kultur- och upplevelseindustri. 
I slutsatserna ingick följande behov och rumsfunktioner i konceptet: 

• Konsert- och kongressal med ca 570 sittplatser 

• Atrium/festsal med vid utsikt över stadsparken och stordam men, 570 

middagsgäster 

• Premiumrestaurang och matsal för 150 sittande 

• 10 utrustade konferensrum/musikövningsrum i olika storlekar 

• Black box 100 kvm för teater, performance och dans 

• Kulturskolan 

• Konsthall och Aguelimuseum; en arkitektoniskt och konstnärligt nyskapande 

miljö för permanenta och temporära utställningar 

Konsertsal (och storkonferens): 
Konsertlokalen kommer att inrymma ca 570 sittplatser och ha full akustisk och 
audiovisuell standard som uppfyller kvalitetsmått som bland annat kapacitet och 
teknikstandard för konsert-, konferens- och performanceproduktioner. I lokalen 
kommer minst ca 20 större och ca 40 mindre konsertevenemang äga rum varje år 
och utöver det användas för dagtids- och flerdagskonferenser. Konsertsalen blir 
med sitt pendlar- och parkeringsvänliga läge mycket lättillgängligt för tillresande 
och anknytningen till restaurang och mindre konferenslokaler och uppträdanderum 
[black box) samt läget invid stadsparken, stordammen och Sala stadskärna, gör den 
mycket attraktiv för det som konferenssällskap idag så eftertraktar; en 
totalupplevelse av god komfort under själva sittningarna, god mat och möjligheter 
till rekreativa upplevelser i pauser. 
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Exempel på utförande och storlek ·av motsvarande konsertsal 
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Atrium/festsal: 
Den stora atriumhallen med stora panoramaglaspartier i riktning mot Stordammen 
används för stora dansevenemang, utställningar/showroom och större lunch- och 
middagsbjudningar för upp till 500 sittande gäster. Den kommer att upplevas luftig 
och välkomnande och utgör själva kommunikationsnoden genom anläggningen. Den 
är normalt möblerad för avkoppling och gemenskap för det under konferenser så 
viktiga pausminglet. Tillsammans med konsertsalen möjliggör den för större 

fPn'nsPJ och 

Uppglasat atrium kombinerad med stor festsal kommer Sala kulturhus inrymma 

7 (35) 
2012-11-05 



Premiumrestaurang och matsal: 
Till att operera restaurang och cafeverksamhet som hör till kulturskomplexet 
konkurrerar de bästa krögarna och restauratörerna. I den renoverade 
lasarettmatsalen möjliggörs för representationsluncher med god utsikt och på 
sommaren plats på uteterrassen. I matsalen finns plats för clubscen för intimare 
konsertspelningar och D]. Storkök renoveras till full standard motsvarande 
konferensanläggningens kapacitet. 

Gamla lasarettmatsalen rustas och renoveras till en designad milj6 med vacker uteterrass 
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Konferensrum/musikövningsrum 
l kulturhuset kommer det finns ett tiotal konferensrum i olika storlekar som 
komplement till den stora konsert- jkongressalen. Dessa får full audiovisuell 

och kommer också att kunna användas musikövningsverksamet. 

Moderna, ljusa och bekväma konferensrum och musikövningsrum 
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Konsthall och Ague/imuseum 
Konsthallen blir smycket i kulturhusprojektet och för hela lasarettområdet Denna 
kan utföras som en fristående men med kulturhuset sammanlänkad paviljong där 
plats ges för dels Aguelimuseets/Nationalmuseets konstsamling av Aguelis 
konstverk, dels för intresseväckande temporära utställningar i konsthallen. 
Konsthallen sätter, genom sitt innehåll och gestaltning, en tydlig prägel på områdets 
helhet. 

Exempel på arketypiska former för konsthallar placerade i parkmiljö: Landskrona konsthall 
(överst till vänster), House Racer, Belgien och Kalmar konsthall 
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~SALA 
~KOMMUN 

Black box 
I en s k black box finns möjlighet till multifunktionalitet för dans, teater och 
musikuppträdanden i det mindre formatet. Här inryms också barn- och 
ungdomsverksamhet där det erbjuds föreställningar och skapas förutsättningar för 
eget skapande. En black box är också idealisk för exempelvis TV-inspelningar. Sala 

box. 

Up12_trädande av improvisationsteater och möblering för panelsamtal är två tillämpningar av 
en Black box 
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Kulturstråk 
Mellan Täljstenen och kulturhuset på lasarettsområdet skulle ett kulturstråk kunna 
anordnas för att binda samman dessa områden. Här kan tillfälliga (konst
)utställningar och kulturaktiviteter äga rum tillsammans med permanenta 
installationer såsom exempelvis ljusinstallationer eller musikscen kunna tydligare 
aktivera denna vackra del av Salas centrala parklandskap. 

Exempel på plats for tillfälliga konstutställningar utomhus: Nybroplan i Stockholm, samt karta 
över tilltänkt "kulturstråk Sala': 
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Driftsorganisation och huvudmannaskap 

Inledning 
l projektet diskuterades översiktligt i samverkan mellan tjänstemän, konsulter och 
politiska företrädare olika lösningar för driftorganisation och huvudmannaskap. (se 
även nästa avsnitt) 

Ägande 
En investering i ett nytt kulturhus tillhör den kategorin av fastighetsinvesteringar i 
multifunktionsbyggnader som med fördel kan (del-)ägas och förvaltas av olika typer 
av aktörer. l dagens fastighetsmarknad får själva ägandet av en större fastighet en 
allt svagare koppling dess innehåll och verksamhet. Ägandet kan istället kopplas 
mer till den typen av aktör på fastighetsbranschen som lättast kan binda kapital 
långsiktigt till så låg ränta eller avkastningskrav som möjligt. Beroende av 
ekonomiskt mest fördelaktiga upplägg- främst vad gäller kapitaltjänstkostnader
kan kommunen alltså utgöra hyresgäst/arrendator på kontrakt motprivat aktör, 
deläga anläggningen tillsammans med kommersiell driftsoperatör eller heläga 
anläggningen i egen regi. 

Huvudmannaskap för drift 
Konsert-, konst-, och performing arts-evenemang utgör den typ av publika, 
besöksbaserade kulturverksamheter som kräver ett professionellt konstnärligt 
ledarskap som har fokus och fingertoppskänsla för det som berör och engagerar 
publiken, blir relevant och uppskattat bland Salas och regionens invånare. l det 
ledarskapet ingår att ha ett brett nätverk och kännedom i musikindustrin och bland 
artister och konstnärer. Det kräver också kunskap i organisation och praktisk drift 
av den verksamhet som har drift av restaurang, lokaluthyrning och publiktillvänt 
värdskap som sin kärnverksamhet l regionen är det närmast Västmanlandsmusiken 
med säte i Västerås som besitter denna kompetens förutom Sala kommuns egna 
inom kulturförvaltningen genom dess kulturentreprenör. Salas jazzmusikklubb 
besitter också kunskaper i att arrangera konserter med gästartister och 
organisationen kring dessa. 

styrgruppens ledning förde under våren 2012 diskussion med kommunalförbundet 
Västmanlandsmusiken om överlåtelse av ansvaret som driftsoperatör av 
anläggningen till dess organisation. Restaurangoperatörsska pet, som är en av 
nyckelfaktorerna till ett framgångsrikt publikt kulturhus, skulle i ett sådant scenario 
antingen överlåtas även det till kommunalförbundet eller sökas en särskild operatör 
för. Kommunen kan då under ett sådant operatörsskap återhyra de lokaler och det 
utrymme för de konserter och andra evenemang som man önskar äga direkt 
huvudmannaskap över. 

Regional referensgrupp och dialog med kommunalförbundet 
västmanlandsmusiken 
(Bilaga 4) 
Under våren/sommaren skedde ett möte mellan projektledare, styrgruppens 
ordförande och representanter för Västmanlandsmusiken och länsmuseet 
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Västmanland. studiebesök vid Västerås konserthus skedde inom ramen för dialog 
kring samverkansformer för drift och samordning mellan konferens- och 
konsertverksamhet. Se vidare nästa avsnitt om diskussion om tänkbara former för 
samverkan kring drift och huvudmannaskap med Västmanlandsmusiken. (Se Bilaga 
3- minnesanteckningar från dialog möte) 

Förslags- och kostnadsutredning 

l oktober månad 2012 gav KSAU styrgruppen ett förlängt mandat att med leverans 
senast den 2013-02-28 leverara en utredning innehållande förslags- och 
kostnadsutredning för nytt kulturhus i Sala. Denna tänktes innehålla en analys av 
marknadsförutsättningar, utformningside, funktion och innehåll tillsammans med 
en analys av bygg- och driftskostnader samt egenfinansiering av ett nytt kulturhus 
med lokalisering vid f d Lasarettmatsal en. Enligt KS-beslut i november 2012 skulle 
även en alternativstudie i för Kulturkvarteret Täljstenen ingå i denna 
kostnadsutredning. 

Genom projektledare Göran Reierstam upprättades en processplan (se Bilaga 5) för 
arbetet som förutom nedanstående beskrivna kostnadsutredning skulle innehålla 

• Utförligt rumsprogram med rumsfunktionsprogram baserat på ovanstående 
slutsatser, se föregående avsnitt 

• studiebesök vid referensobjekt för studie av utformningstekniska lösningar, 
• analys av planförutsättningar 
• analys av hyresintäkter från 

o stadigvarande kommunala verksamheter 
o Föreningshyresintäkter och liknande 
o Evenemangsintäkter 

För arbetet utpekades ansvariga befattningar och konsultbehov för den 
kunskapsinhämtning som uppdraget krävde. Målet var att till mars månad 2013 
kunna servera kommunstyrelsen en heltäckande översiktlig bild av ett 
kulturhusprojekts kvaliteter, innehåll och mål, samt de ekonomiska konsekvenser 
på såväl intäkts- som utgiftssidan för den kommunala ekonomin av ett sådant 
projekt. 

Byggkostnadsutredning och underlagsutredningar 
Förslags- och kostnadsutredningen liksom marknadsanalys hann starta under 
november 2012 men arbetet stoppades dockupp genom beslut i KS 2013-01-10 att 
avbryta kostnadsutredningen med undantag för marknadsanalys. För uppdraget 
fastlades en kostnadsram om drygt 400 000 kr, se bedömda kostnader enligt 
processplan i bilaga 5. Utredningen hann starta genom konsultstartmöte med 
översiktlig inventering och okulär besiktning av förhållanden på respektive 
fastighet. Vid mötet framkom ideer för utveckling av fastigheterna och samtidigt 
bidrog konsultkompetenserna med värdefull input kring de tekniska och 
utrymmesmässiga svåra förutsättningarna vid kv Täljstenen och de miljörisker i 
potentiella markföroreningar vid lasarettområdet som föreligger. För uppdraget 
fanns en tilltänkt projektorganisation enligt följande. 
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N'~ SALA lt.iJ KOMMUN 

Göran Reierstam: Projektledare och ansvarig för kalkylhandlingsunderlag 
för alt. Lasarettmatalen 

Petra jablonski beställarombud Sala kommun; kulturverksamheten 

HifabjPatric Salomonsson kalky!ator(byggkostnadsberäkning) 

HifabjPatric Salomonsson geoteknisk utredning 

Hifab gm underkonsult 
Sweco architects 

kalkylhandlingsförslag för kv Täljstenen 

L G Nilsson [kulturkonsult) marknadsanalys och underlag för affärsplan 

Uppdraget såg ut enligt följande [ textutdrag från uppdrags beskrivning): 

l arbetet ingår att för byggkostnadskalkylen och programförslaget fastställa ett väl avvägt 
rumsprogramjlokalbehovsprogramför innehållet av kulturhuset. Rumsprogrammet tar sin 
grund dels i genomförd dialog med stadens kultur- och förenings/iv, dels på en marknadsanalys 
av möjligheterna för kultur- och konferensevenemang samt övrig verksamhet i lokalerna. 
Arbetet innehd/ler även en fördjupning av tidigare slutsatser kring vilka lokalmässiga 
följdeffekter som en omlokalisering av vissa kommunala och andra verksamheter till 
kulturhuset kan beräknas få (dvs strategisk loka/planering). Arbetet innehåller också en 
marknadsanalys och profilbeskrivning som utförs av anlitad kulturkonsult. Denna syftar till att 
skapa underlag för beräkning av antalet evenemang av olika typer i anläggningen, vilket i sin 
tur bildar underlag för intäktsberäkning av rörliga intäkter. 

Följande utredningar ingår som underlag för byggkostnadska/kylering: 

Teknisk besiktning Lasarettmatsalen 
Vid behov översiktlig teknisk besiktning Täljstenen 
Översiktlig geoteknisk utredning och markföroreningar området vid Lasarettmatsalen 
Referensstudier för underlag tekniska lösningar och -kostnader 
Rumsfunktionsprogram, upprättande av 
Programskisser jkalkylhandlingsunderlag för lasarettmatsalen och Täljstenen 
Byggi<ostnadskalkylering av ovanstående underlag 
Kalkylering driftsekonomi 
Kalkylering av fasta hyresintäkter kommunala verksamheter och föreningarjandra 
organisationer 
Marknadsanalys evenemang och konferenspotential 
Kalkylering av evenemangsintäkter 

Övriga utredningar 
För att få en bild av de sekundära kostnader som projektet innebär så inkluderas även 
en översiktlig utredning av de fastighetsmässiga, planmässiga och lokalmässiga 
konsekvenser av samordning och omflyttning av verksamheter som lokaliseringen av 
kulturhuset innebär. I detta ingår även att för lasarettmatsalen undersöka om 
eventuellt ytterligare lokaler inom lasarettområdet kan i anspråktas för kulturhuset 
och i så fall i vilken omfattning. 
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Utredningar utförs under ledning av projektledare Göran Reierstam och Petra jablonski i 
beställarrollför kommunens kulturverksamhet och förenings/iv. De delar av arbetet som utförs 
genom konsultinsatser bekostas inom gällande investeringsplan. 

Marknadsanalys 
l kostnadsutredningen ingick att göra en marknadsanalys för förutsättningarna för 
ett nytt kulturhus attraktionskraft, lokalt och regionalt. Uppdraget formulerades 
som enligt bilaga 6. Denna del av kostnadsutredningen stoppades ej genom beslutet 
i KS 2013-01-10. Utförare av detta uppdrag var kulturkonsult L G Nilsson, som har 
en gedigen erfarenhet av kulturverksamhetsinvesteringar, bl a genom medverkan i 
etablerandet av junibacken i Sthlm. 

På grund av att övriga utredningar stoppades blev denna utredning tvungen att 
ändra karaktär från att bedöma värdet av och sätta i ett besöksnäringsperspektiv ett 
konkret kulturhusförslag enligt tilltänkt förslag- och kostnadsutredning, till att mer 
översiktligt analysera förutsättningarna för att utveckla kulturhus med olika 
inriktning och innehåll i Sala stad, utan bedömning av de kulturvärden som 
uppkommer av ett specifikt innehåll eller inriktning. 
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Bilaga 1 

Minnesanteckningar från möten Styrgrupp för nytt kulturhus 
(inklusive studiebesök Bollnäs kommjun mm) 

(Zip-fil) 
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Bilaga 2 

Minnesanteckningar, öppet möte om kulturhus 2012-02-06 
Lasarettets samlingssal kl. 18:30-21:00 
Närvarande: Glenn Andersson, Eva Törnblom, Amanda Lindblad, Anders Westin, 
Michael PB Johansson, Kicki Söderback, Göran Reierstam. Ca 90 personer besökte 
mötet, många från olika kulturföreningar. 

Gästföreläsare: Gun Hedlund, kulturchef i Bollnäs, och Gert Norell, 
kommundirektör i Vara 

INLEDNING 
Glenn Andersson inledde mötet genom att berätta om vilket uppdrag som den 
politiska styrgruppen har i kulturhusprojektet. Möjligheterna att uppföra ett nytt 
kulturhus på lasarettsområdet ska utredas och ett förslag ska lämnas till 
kommunfullmäktige i oktober 2012. Till sin hjälp har styrgruppen nu Göran 
Reierstam, Aros Arikitekter, som projektledare för att föra en dialogprocess med 
kulturföreningar och andra aktörer som kan medverka i ett nytt kulturhus. 

Göran Reierstam berättade om den kommande dialogen och att två gästföreläsare 
bjudits in för att beskriva sina erfarenheter av arbete med kultur- och konserthus 
för att inspirera oss kring vad man kan göra med ett kulturhus. l Sala har politiska 
beslut tagits kring att man vill göra satsningar på ett nytt kulturhus och att detta i 
första hand ska lokaliseras på lasarettsområd et. 

Nu ska vi diskutera och utreda vad kulturhuset ska innehålla. Vilka behov finns i 
Sala. Under februari kommer Göran och Kicki Söderback, planering och utveckling, 
att hålla gruppmöten med kultur- och näringsliv för att utreda behovet av lokaler. 

Förhoppningar med ett nytt kulturhus är att Sala blir en ännu mer attraktiv stad och 
lockar fler invånare. 

GERTNORELL 
Kvällens första gästföreläsare är Gert Norell som arbetar som kommundirektör i 
Vara kommun. 

Vara är en liten stad och i kommunen finns flera mindre tätorter. Varas utmaning är 
att fortsätta vara attraktiv även som landsbygdskommun. l Vara har man tagit hjälp 
av forskningen för att identifiera framgångsfaktorer för en attraktiv stad. 
Huvudteman som man funnit är: kultur, kompetens och internationalisering. Vara 
har valt att våga satsa stort och lyckats med detta. 

l Vara kommun har man inför bygget av ett konserthus bildat breda internationella 
nätverk för att få inspiration och bättre möjligheter för bidrag. Man har också startat 
ett samarbete med Göteborgs konserthus och opera. Göteborgssymfonikerna har nu 
Vara som en av sina hemmasee ner. 
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Gert rekommenderar andra kommuner att inte bygga för litet när man bygger ny 
scen och samlingssal. 200 platser extra kostar lite i det stora hela. Vara investerade 
98 miljoner kronor i konserthuset, inget av detta var bidrag. Kommunen betalar 11 
miljoner per år i driftskostnad. Idag är Vara konserthus västsveriges näst största 
evenemangsbyggnad med tre scener i olika storlek. 

Den lokala teaterföreningen hade innan konserthuset fanns ca 30 personer i 
publiken för varje föreställning. Nu har de 400. 

GUNHEDLUND 
Kvällens andra gästföreläsare är Gun Hedlund som arbetar som kulturchefi Bollnäs 
kommun. 

Bollnäs kommun har nyligen färdigställt sitt kulterkvarter sominnehåller många 
olika funktioner och verksamheter: kulturskola, konferensytor, konsertsal, 
restaurang, bibliotek, turistbyrå, mediecentrum, konsthall, utomhusscen mm. Ännu 
fler verksamheter vill flytta in. 

Verksamheten arbetar med ett tydligt övergripande mål; att öka antalet besökare. 
Nu har man ungefär 2000 ·besökare varje dag. Personalen har i uppdrag att se 
möjligheter och hitta möjligheter för samverkan. Kulturkvarteret driver även 
aktiviteter utanför staden. 70 anställda finns i kulturkvarteret Kommunen har lika 
stor kulturbudget idag som innan kulturkvarteret byggdes, men nu ordnas fler 
aktiviteter. Bland annat ordnas familjelördagar med olika teman där bibliotek, 
kulturskola m.fl. samverkar. 

Föreningar som hyr lokaler i kulturkvarteret erbjuds en lägre taxa än företag. Om 
föreningarna samverkar med kommunen vid arrangemang betalas hyran av 
kommunen. 

Gun hade många råd att dela med sig av till andra som vill satsa på kulturen: 

• Öka utbudet 

• Möt föreningslivet 

• Satsa på information 

• Håll täta kontakter med byggledningen 

• Håll tidplan och budget. Dela inte upp budgeten i etapper. 

• Om kommunen vågar satsa, vågar också andra satsa inom kommunen 

AVSLUTNING 
Efter föreläsningar och fika fanns möjlighet att ställa frågor eller komma med 
reflektioner om vad som tagits upp under kvällen. Göran Reierstam, Glenn 
Andersson, Per-Olov Rapp, Gun Hedman och Gert Norell svarade på frågorna. 

• I Bollnäs och Vara har man lyckats mycket bra med sina kultursatsningar. 
Men många exempel måste också finnas på misslyckade projekt 
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-Uppsala konserthus och många sportarenor är exempel på misslyckade 
projekt. 

• Hur mycket kommer kulturhuset att kosta? 

-Än så länge utreds vilka utrymmen som behövs i ett kulturhus. Innan man 
tagit reda på detta kan man inte sätta en prislapp på projektet. Det finns en 
stor spännvidd över möjliga lösningar. 

• I en behovsanalys bör man utreda både lasarettsmatsalen och Täljstenen 
som möjliga platser för kulturhus. Många i föreningarna är besvikna över de 
inriktningsbeslut som har tagits. 

• Hur mycket kommer den pågående utredningen att kosta? 

-400 000 kr har tillsatts för utredningen. Hittills har ca 130 000 kr använts. 

• Föredragen var bra och det är viktigt att man satsar på kultur. Men 
politikerna pratar inte om att kulturen är viktig i Sala. Kommunen måste ha 
en långsiktig planering för kulturen. 

• I Vara har kulturföreningarna ökat mycket. 40-talisterna är viktiga 
kulturkonsum en ter. Därför är kulturen en framtids bransch. 

• Det är viktigt att satsa på kulturutövarna, inte bara på kulturkonsumenterna. 

-Det är mycket viktigt. I Vara har den lokala teaterföreningen stärkts, förr 
kom ca 40 personer på deras föreställningar, nu kommer 500. Ingen 
ifrågasätter numera att kommunen satsar pengar på kultur. 

• För Sala bör det räcka att man satsar på 300 publikplatser i Täljstenen. Sala 
ligger för nära Västerås för att kunna locka fler besökare. 

-Om man lyckas med att skapa sin egen nisch kan man locka fler besökare. 

• För Salas orkestrar är lokalsituationen dålig idag. Det krävs stora 
förberedelser för att ställa iordning scenen och det finns inte tillräckligt med 
scenutrymme för att bjuda in en orkester för att samarbeta med. Vi måste se 
möjligheter med satsningar på ett nytt kulturhus. 

-Det är dumt att bygga för litet om man ändå satsar på nybyggnation. Idag 
finns ingen större samlingssal i Sala. Sala har stor potential att locka 
besökare med sin fina stadskärna och stadspark. 

• Vad är Salas nisch? Det är viktigt med en duktig konstnärlig ledare för att 
hitta rätt. Nu byggs också kulturhus i Enköping som kan bli en konkurrent. 

• l Vara och Bollnäs har man utgått från något befintligt och utvecklat till 
något nytt. Vad kan vi i Sala bygga vidare på? Finns andra alternativ än att 
bygga kulturhus på lasarettsområdet? 

-I Sala begränsar den täta stadskärnan möjligheterna att bygga något större 
mitt i centrum. Lasarettsmatsalen är en befintlig lokal att bygga vidare 
utifrån. Den är större än man tror och en otrolig byggnad. 
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• 

• 
• 

Hur många besökare har konsertlokalerna i Västerås och Uppsala? 
Styrgruppen borde utreda detta. 

Hur stort kan egentligen Täljstenen bli? 

Finns någon kulturplan för kommunen? Finns någon kulturchef i Sala? 

-En kulturplan kommer snart och den före detta kulturchefen kommer att 
ersättas, processen pågår. 

• Kan kultursatsningar leda till att fler barnfamiljer flyttar in till kommunen? 

-Till Bollnäs kommun hör många av sig och frågar efter utbudet av barn- och 
kulturverksamhet när de funderar på att flytta till kommunen. Kulturutbudet 
är viktigt, framförallt för välutbildade unga. 

• l arbetet med länets kulturplan var många föreningar med och lämnade 
önskemål. Används detta material? 

-ja, detta material används av politikerna. 

• Vem äger lasarettsmatsal en? 

-Landstinget äger byggnaden idag. 

• Vi har fått höra om fantastiska exempel ikväll. Men i Avesta har man inget 
kulturhus utan flera olika lokaler för kulturaktiviteter. 
-Vitsen med ett kulturhus är att kunna integrera flera verksamheter med 
varandra. 

• Kan man inte bygga ut Täljstenen istället för att bygga vid lasarettsområdet? 
Det är också viktigt att parkeringsplatser finns i anslutning till ett kulturhus. 

• l Vara står man på tre ben; kunskap, kultur och internationalisering. Här 
utgår man från en plats och en byggnad och undersöker sedan vad huset ska 
fyllas med, det blir fel ordningsföljd. Huset måste fyllas med något. 

-Man behöver hitta inspiration någonstans ifrån. l Vara har man inspirerats 
av ungdomarna som kan driva de vuxna framåt. 

• Det är viktigt att hitta smarta lösningar för att samnyttja lokalerna i ett nytt 
kulturhus. 

-sådana lösningar kommer tas fram längre fram i processen. 

21 (35) 

2012·11-05 



Bilaga 3 

Sammanställda minnesanteckningar, dialogmöten med 
kulturföreningar våren 2012. 

Kontaktpersoner i inbjudan.: 

l. Torsten Eriksson Musikrådet 

2. P.O. Graf Musikrådet 

3. Liss Nordlöf PRO 

4. Anita Söderberg PRO 

s. Bosse Kihlström Folkets Park 

6. Börje Granlund Folkets Hus 

7. Kent Karlsson Sala jazzklubb 

8. Rolf Nordström Sala jazzklubb 

9. Lars Kvarnström Ideell kultur i Sala 

10. Birgitta Sundberger Ideell kultur i Sala 

11. Stefan Löfgren Ideell kultur i Sala 

12. Rutger Andersson Folkets Hus 

13. Sören Sjöberg Folkets Hus 

14. Johnny Larsson Kulturskolan 

15. Per Särbom Sala konstförening 

16. johanna Byström-Sims Sala konstförening 

17. Bob Engelbertsson Polismuseet 

18. Mikael Toner Sala kammarkör 

19. Hans Harrysson Sala Teaterförening Arr. 

20. Johan Lindell Cameleonterna 

21. Joakim Nordlund Kommunala Handikapprådet 

22. Lars Al derfors Kommunala Handikapprådet 

.. Restaurammrogrammet- Kok 
- Fullstort tillagningskök 
-bageri 
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- 3 st hemklassrum 
·max. 20 elever i varje årskull 
-avgångsbetyg är kock eller servitör 
- "Sala bör ha en hotell- och turismgymnasieprogram!" 
Exempel: Halltorps gymnasium, Selma Lagerlöf 
Bibliotek -och Täljstenen 

T f förvaltningschef 

1600 kvm 

Cafe/publik lounge 

7900 besökare i Täljstenen under 2011 

150 000 besökare i Biblioteket 

Aguelimuseet har ca 5000 besökare per år 

Vision: bibliotek, ungdomslokal, hörsal, clubscen, förvaltningschefen tror ej på 
splittrad kulturverksamhet utan bättre att fokusera på kulturhuset som konsert
och konferenslokal och bevara Täljstenen intakt. 

Kulturskolan 
Johnny Larsson; verksamhetschef 

Kulturskolan har stort behov av konsertlokaler. Idag är det ett stort behov av att 

flytta saker mellan stag e och backstage 

Behov av den samlade musikscenen skall ha möjlighet till övning, umgänge och 

cafe för de musikpraktiserande ungdomarna. 

Idag: 

10-12 undervisningsrum idag, 2 ensemblelokaler 

Övningsrum- 6 st x 3 kvm 

inspelningssstud i os 

upp till 300 personer på uppvisningskonserterna idag! 

Övningsstudios för lokala band? 

Cameloneterna teaterförening 
Idag bedriver teaterföreningen verksamhet med ca 50 platser vid föreställning, 
målet är 150 sittplatser för teateruppsättning. Uppsättningarna kan var upp till 
30 personer stora. Mycket arbete med fast scenografi i varje uppsättning. 
Biografen var tidigare möjlig som lokal men är nu omöjlig pga av andra 
uthyrningar. Idag har Camelonterna anställd personal som jobbar med 
teaterverksamhet ut mot skolor mm. 

Camelonterna ser gärna en black box som utrymme för 

förestä Ilningsverksam het 

Kyrkorna är de bästa körlokalerna som finns idag men de inte är bra. 

Övningslokaler; 4 st a 35 kvm behövs för teaterverksamheten 

Loger: helst 30 platser! 

Riksteaterföreningen 
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Bidrag på 100 000 kr per år. 

40-60 besökare per föreställning, någon enstaka föreställning upp till100 

personer 

Med en black box kan man hitta rätt nivå mellan uppsättning och besökarantal 

Möklinta dansförening 
Folklig dans med barn är en verksamhet; besök i skolorna och involverar barn i 

folkdans. 

Kulturprojekt-ansökan finns för detta: Svenska folkdansringen fördelar bidrag 

Lokal för gemensam dansfest efterfrågas. 

Samarbete sker med folkmusikgrupper 

Idag är verksamheten oftast i en bygdegård: ca 10x20 meter eller 200 kvm: 100 

dansande eller 125 sittande 

Danslokal specifikt behövs som har träsportgolv eller liknande 

Arrangemang sker tillsammans med andra föreningar. 

ibland sker arrangemang i form av uppträdande och åskådare 

Drömmen är att utveckla barnverksamheten, gärna ihop med kulturskolan, och 

givet rätt lokaler så finns stora möjligheter för detta! 

Folkets hus föreningen 
-Rutger Andersson, Sören Sjöberg kassör fordförande 
-Folkets hus förbereds för försäljning; hyresvärd för PRO, Columbuskören, STF, 
LO och Soc.dem. 
- 900 kvm totallokalyta 
- 300 sittplatser i den största salen 
- fullutrustat restaurangkök som tidigare användes för skolbespisningen 
- digital visningslicens för Folkets park och Folkets hus 
-i snitt 2 ggr i veckan är den stora lokalen uthyrd 
Folkets park 
-Bosse Kihlström, ordförande 
- "Vi ser att Folkets hus och Folkets park har en roll att spela i ett nytt 
kulturhus!" 
- Upp till 600 personer på dansträffar, i genomsnitt 330 personer på dans 
-260 000 kr får i kommunalt bidrag 
- Stort eftersatt underhåll! 
-Har ett restaurangkök för matlagning, kapacitet ca 400 måltider 
Väsby kungsgård 
-Lars Andersson, Ulla-Britt Holmner 
- 100 år gammal förening 
-loge tillgänglig för uthyrning 
- Linmuseum-textil design finns inrymt i Väs by kungsgård 
- hembygdsmuseum 
- Kommunen står enligt avtal för fastighetsunderhållet för gården 
-Kommunalt driftsbidrag om 215 000 kr får 
- 700 kvm uppvärmd lokalyta 
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· 900 kvm kalla lokalytor 
·Nationaldags· och midsommarfirandet i Sala äger officiellt rum i Väs by 
kungsgård 
· Vasakällaren hyrs ut som festlokal för sällskap upp till 50 personer 
·Logen kan ta upp till l OO personer för feständamål 
·Väs by kungsgård besöks av ca 5500 personer per år 
·Tematiska utställningar skulle kunna lyftas in i en annan lokal i Sala; ca 260 
kvm lokalyta finns/behövs för detta ändamål 
· Catering· j serveringskök finns som är modernt utrustat kulturhus 
·Väs by kungsgård ser gärna ett fördjupat samarbete kring utveckling av park 
och kulturhus 
· idag caterar lokalhyresgästen själv mat/fika för feständamåL 

PRO Sala (SPF) 
-Lis Nordlöf, LeifSöderberg 
·PRO hyr ca 260 kvm lokalyta från Folkets hus 
· grupprum, expedition; lokaler för studier och för dans, samt ett litet kök för att 
koka kaffe. 
-PRO arrangerar danser 2 ggr i månaden, många kommer utifrån; ca 250 
personer per gång. 
·studiecirklarna kan vara upp till 2 arrangemang per dag i Folkets hus 
- SPF har expeditionslokaler i föreningarnas hus, har träffar i Mikaelsgården var 
tredje vecka! 
·Årshyran för PRO är ca 44 000 kr/år exkl städning 

Polismuseet 
Polismuseet, idag finns det vid gruvan- 5 rum används idag för museet som 

ligger ihop i fil. 

En ide finns om att flytta polismuseet till Västerås istället. Sala silvergruva har 

behov av lokalerna för annat ändamål 

Öppethållandet sker endast genom förbakning. 

2-3000 besökare per år 

Kommunala bidraget går idag via Sala silvergruva som är huvudman för 

verksamheten 

Konstmuseum /Aguelimuseet 
Profilen för Sala 

"Konstmuseet kan bli en dragare i profileringen av Sala" (om den får möjlighet 

att utvecklas)! 

"Skapa ett forum för en framtida konst!" 

Sala konstförening 
Kommunalt driftsbidrag om 300 000 kr/år 

Utöver detta betalar kommunen för årshyran och driften 
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Donation av konst är vidhäftad med en skrivning om att konst skall visas i Sala 

när ett nytt "medborgarhus" är färdigt! 

Hur stora investeringar som gjorts i husets tekniska standard är en fråga!!! 

storlek på lokalen??? Fråga tekniska förvaltningen 

Konst ha Il/konstmuseum: 

Förslag till arbetsnamn: "Kulturhuset Ekebystrand" 

Företa~:arna i Sala 
Nöjeskvällar finns som evenemang, Silverpark ett annat för ca 200 personer. 

Iärnvä~:scafeet/Visit Sala 
Hotellkapaciteten är begränsande för evenemang i Sala 

Sala sparbank 
ständigt behov av konferenslokaler för kundaktiviteter, kundträffa r, stämmor 

"Vi letar varje gång efter goda lokallösningar och tvingas söka provisoriska 

alternativ" 

"Kulturhus- kanske hellre en multia rena"- "man kan inte låsa in sig i små 

lokaler" 
100+ evenemang per år är 2-3 per år om ett kulturhus finns! 

Evenemang med 20-25 personer är ca 20 per år 

Konferensanläggningen kräver parkeringsmöjligheter! 

Multianläggning-inte bara kulturhus! 

Musikrådet i S;;tla 
Består av sex musikföreninga r; blåsorkestrar och körer; totalt ca 150 personer 

Blåsorkestern består av ca 35-40 personer 

Kammarkören är ca 30 personer 

övriga ca 20 personer 

Kommunalt bidrag som destineras är ca 170 000 kr/år 

Ytterligare i projekt ca 100 000 kr/år 

Föreningarna använder bidragen till konsertverksamhet där till viss del inhyrda 

musiker används 

Musik i Västmanland är en medaktör 

Ca tre huvudkonserter per år; höst- och vårkonsert, samt kulturnatta 

Övningar en gång i veckan, terminsbundet Idag används kulturskolans lokaler 

En flexibel konsertlokal 

Behov av biutrymmen är stort! 

Kale skulle troligen efterfrågas om det fanns tillsammans med 

musikövningsverksamheten 

Ungdomsorkester finns 
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Många av kulturskolans elever är med i blåsorkestern 

Man ser tydligasynergieffekter mellan musikföreningar och kulturskolan om 

möjligheter skulle ges lokalmässigt 

Kammarkören och blåsorkestern 
Blåsorkestern har kapacitet att agera komp åt nationella artister såsom Roger 

Pontare, Nils Landgren eller Robert Wells trio. 

Kammarorkestern behöver en bra konsertlokal med bra akustik, ljus och scen för 

att göra ett professionellt arrangemang med inbjuden artist 

Sala Jazzklubb 
170 medlemmar 

Fyra konserter på våren, tre på hösten 

Finansieras av medlemsavgifter samt av kommunala bidrag, totalt 40 000 från 

kommun/landsting samt från riksförbund ytterligare 20 000 kr per år 

Upp till ca 200 personer på konserter när man är i centrumbiografen {med 

nationella artister) 

De flesta konserter äger rum i pingstkyrka n, ca 50-70 personer per konsert 

Samarbetar mycket med sala storband i konsertarrangemang 

En trogen men äldre publik 

120 kr i entre för medlemmar, 150 kr för icke-medlemmar 

Fast konsertlokal behövs, med nystämd flygel och med fast ljud- och 

ljusanläggning av kvalitet 

Man gör ett program för konserterna och har dagstidningsannonser 

Föreningsordförande och kassör står för att boka in konsertartister. 

Ideell kultur i Sala 
Kulturskolan har varit större på 1970- och 80-talen än vad den är idag! 

Brist på lyhördhet mot kulturplan och kulturverksamhet 
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Bilaga 4 

Minnesanteckningar regional referensgrupp 2012-06-11 

Närvarande: 
Dag Celsing, Västmanlandsmusiken 
Carl-Magnus Gagge, Västmanlands läns museum 
Göran Reierstam 
Kicki Söderback 

Representanter från regionala kulturverksamheter har bjudits in för att diskutera 
ideer och möjligheter inför ett nytt kulturhus i Sala. 

Tips, ideer och synpunkter från mötet: 

• Aguelimuseet har stora utvecklingsmöjligheter, men är svårt att utveckla i 
nuvarande lokaler och organisation. 

• Möjligheter finns att få ekonomiska medel för det professionella musiklivet i 
Sala genom länsmusiken. 

• Idag finns inte möjlighet för Västmanlandsmusiken att spela i Sala. 

• Det är lika bra att tänja kulturhusprojektet i inledningsskedet, projektet 
kommer att behöva krympas med tiden. 

• Konserthuset i Västerås har en hög driftskostnad och kan bara användas för 
musik, ej teater mm. 

• När Culturen byggdes fanns inget långsiktigt tänk för lokalerna. Bion 
fungerar bra idag. 

• Västmanlands läns museum ser stora fördelar i att dela lokaler för cafe, 
konstmuseum och länsmuseum. 

• Det är viktigt att planera lokalerna för besökarnas behov och trivsel. 

• Vilka funktioner kan behövas i ett kulturhus i framtiden? Finns något man 
kan passa på att göra redan nu? Bibliotek är ett bra dragplåster i ett 
kulturhus. 

• Förankringsarbete hos alla aktörer är viktigt. Det är också viktigt att lyssna 
av och att komma ut till föreningarnas hemmaplan. 

• Västmanlandsmusiken ställer gärna upp och berättar kring vad de kan bidra 
med i ett kulturhus. 

• Kulturhuset bör kunna användas både av kommunalt och ideellt kulturliv. 
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Samnyttja lokalerna: en black box kan t.ex. användas både för teater och av 
konsthall. 

200 kvm är för litet för konst. Tänk på att en konsthall måste kunna 
användas för annat än bara vägghängd konst. Installationer kräver ofta både 
mer yta och höjd. 

Ett kulturhus är lättare att sälja in med bra lokaler och bra restaurang . 

Samutnyttja entre för kulturhus, konsthall, restaurang etc. 

Utnyttja och marknadsför vattensystemen! Upplys även sala borna . 

Kalmars konsthall är en vacker byggnad, men den är ej optimal invändigt. 
Trapphuset tar mycket plats och det är lågt i tak. Vad är arkitektens behov 
och vad är besökarens behov? 

Att bygga på höjden är inte bra för besökarna . 

Teleskopgradäng möjliggör även konserter för en stående publik, vilket ger 
ett bredare musikutbud. Men det kan vara svårt att sköta tekniskt. 

Det kan vara svårt att klara bullernivåer om man bygger black box och scen 
över varandra. 

• Utställningslokaler för konst måste vara klimatstyrda och höga krav ställs på 
säkerhet. 

• Tillgänglighet är mycket viktigt. På länsmuseet finns goda exempel på 
tillgäng!ighetslösningar. 

• Anpassa byggnaden och verksamheterna för att använda samma 
servicepersonal och foaje. 

Den 3 juli görs studiebesök och rundtur på museet och i konserthuset. 
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Bilaga 5 

Utkast processplan-

Sala kulturhus 
-utkast processplan-underlag till styrgruppen 
Författat av: Göran Reierstam, 2012-10-07, senaste rev. 121109 

Tid plan: 
Arbetet skall bedrivas inom ramen för styrgruppens förlängda mandat 
t.o.m februari månad 2013. Samtliga arbetsmoment skall 
sammanställas i en fullödig rapportering i enlighet med Styrgruppens 
direktiv och i enlighet med KS-beslut oktober 2012. 

Arbetsmoment: 
Rumsprogram, upprättande av färdig utifrån befintligt utkast 

l arbetet ingår att för byggkostnadskalkylen och programförslaget fastställa ett väl avvägt 

rumsprogram/lokalbehovsprogram för innehållet av kulturhuset. Rumsprogrammet tar sin 

grund dels i genomförd dialog med stadens kultur- och föreningsliv, dels på en 

marknadsanalys av möjligheterna för kultur- och konferensevenemang samt övrig 

verksamhet i lokalerna. Arbetet innehåller även en fördjupning av tidigare slutsatser kring 

vilka lokalmässiga följdeffekter som en omlokalisering av vissa kommunala och andra 

verksamheter till kulturhuset kan beräknas få (dvs strategisk lokalplanering) 

För kvarteret Täljstenen anpassas programförslaget enligt platsens förutsättningar, vilket 

med stor sannolikhet innebär ingrepp/åtgärder i befintlig bebyggelsestruktur. 

Rumsprogrammets omfattning prövas därmed också inledningsvis i flera skiss alternativ, som 

ger olika grader av uppfyllande av rumsprogrammet. Utgångspunkten är att som 

huvudalternativ kvarstå med befintliga verksamheter (ungdomsgård, konstmuseum, smedja) 

i lokalerna även i utbyggnadsförs laget. 

Ansvarig: Göran Reierstam 

Resurs: Petra Jablonski för Kultur och fritid 

Resurs: tekniska kontoret personal inom strategisk lokalplanering 

Tidsperiod: oktober 2012 

Kostnad: {intern)+ Göran Reierstam timarvode motsvarande del av bef. Avtal planchef 700 

kr/tim *30 

Förslagshandling/kalkylhandling upprättande av 
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I arbetet ingår att utifrån rumsprogram upprätta förslagshandling till nytt kulturhus vid 
lasarettmatsalen och kv Täljstenen. Förslagshandlingen skall uttryckas i: 

• Planer skala 1:100/1:200 

• Huvudsektioner skala 1:100/1:200 

• situationsplan 

• Fasader skala 1:200 

• Rumsfunktionsprogram med preliminär installations- och utrustningslista per 

rum 

För kvarteret Täljstenen anpassas förslagsalternativ och dess handlingar efter platsens 

förutsättningar. Förslaget kan exempelvis presenteras mer ingående i rumsfunktionsprogram och 

rambeskrivning och mer översiktligt i fasadritningar. 

Ansvarig: Göran Reierstam 

Resurs: upphandlade konsulter bygg (arkitektkompetens) inom ramavtal (Hifab) 

Tekniska kontoret: byggprojektkompetens som referens under arbetet 

Tidsperiod: november-december 2012 

Kostnader: bedömd kostnad ca 120 000 kr (ca 160 arbetstimmar för kv Täljstenen in kl 

samordning Hifab) samt 

Byggkostnadskalkylering 
Förslagshandlingsarbetet utmynnar i en byggkostnadskalkyl för kulturhusprojektet Som 
underlag används också resultat av teknisk besiktning och geoteknisk undersökning samt 
eventuell ytterligare kompletterande utredning om något under arbetets gång befinns 
potentiellt kostnadsdrivande för den slutliga kostnadsbilden av nytt kulturhus. I arbetet 
ingår även översiktlig kostnadsbedömning av presenterat alternativ vid kv Täljstenen. 

Ansvarig: Göran Reierstam tillsammans med Tekniska kontoret 

Resurs: upphandlade konsulter bygg inom ramavtal (Hifab) 

Tekniska kontoret: beståliarkompetens under arbetets gång 

Tidsperiod: december 2012 

Kostnader: bedömd kostnad ca 50 000 kr (ca 70 arbetstimmar) 

Referensstudier 
Utifrån ett tekniskt perspektiv och för drifts- och verksamhetskalkylen för projektet behövs 
några studier av jämförbara projekt i syfte att anta hela systemlösningar som underlag i 
kalkylhandlingsskedet, istället för att arbeta enligt principen "uppfinna hjulet", Detta sparar 
tid i den tidspressade processen. Lämpliga studieobjekt besöka av projektgruppen: 

Luleå konserthus 

Borlänge (ledningen för projektet samt ordförande styrgrupp) 

Haninge kulturhus och konsthall (samma resa) 

Dieselverkstaden, Nacka (samma resa) 

Växthus l i Huddinge (samma resa) 

Utöver dessa fysiska referenser skall referenser tas från jämförbara projekt vad gäller bygg-, 
drifts- och verksamhetsbudgetar. Löfte har ställts ut från Vara och Bollnäs kommun om full 
insyn i deras ekonomier kring i genomförande och driftsskedena. 

Ansvarig: Göran Reierstam (insamling information) 
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Resurs: Petra Jablonski för kultur och fritid 

Resurs: tekniska kontoret ledningsfunktion inom byggplanering (Göran Åkesson) 

Tidsperiod: oktober 2012 

Kostnad: (intern) resekostnader ca 10 000 kr 

Driftsekonomi, kalkylering 
Den färdiga kulturhusbyggnadens driftsekonomi och långsiktiga underhållskostnader 
dimensioneras utifrån översiktliga nyckeltalsberäkningar. I denna inkluderas: 

• Uppvärmningskostnader 

• Tillförd övrig energikostnad 

• Underhållskostnader 

• städning, övriga driftskostnader 

Ansvarig: Göran Reierstam tillsammans med Tekniska kontoret 

Resurs: tekniska kontoret fastighetskompetens samt eventuellt extern kalkylatorkompetens 

Tidsperiod: december 2012 

Kostnad: (intern) 

Verksamhetsplanering och hyresintäkter 
För de samlade hyresintäkterna från interna och externa verksamheter i kommunen 

sammanställs en analys och prognos för. 

a. Fasta hyresintäkter kommunal verksamhet 

Kalkylering av årliga hyresintäkter från kommunal förhyrning av lokaler för politiska 

sammanträden, konferens, utbildning och arbetsmöte n. 

Ansvarig: kommunchef 

Resurs: kommunledning genom HR-avdelning och kommunchef 

Tidsperiod: oktober-november 2012 

Kostnad: intern 

b. Föreningshyresintäkter stadigvarande verksamhet 

Kalkylering av årliga beräknade hyresintäkter genom förhyrning från 

kulturföreningar och andra ideella föreningar i Sala. En modell för kommunens 

hyressättning eller kontantstöd till föreningsliv bör samtidigt utvecklas på ett 

konceptuellt plan för denna beräkning. Benehmarking sker gentemot stödmodeller 

från jämförbara kommuner. 

Ansvarig: Petra Jablonski 

Resurs: Kultur och fritid 

Tidsperiod: oktober-november 2012 

Kostnad: intern 

c. Evenemangsintäkter 

Kalkylering av evenemangsintäkter utifrån nedanstående marknadsanalys: 

beräknade antal evenemang per år och besöksanta l, fördelning mellan konsert- och 
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konferensevenemang och kulturevenemang och deras respektive beräknade 

särintäkter. 

Ansvarig: Petra Jablonski 

Resurs: extern kulturkonsult med erfarenhet från privat-offentliga 

kulturinvesteringsprojekt med tonvikt mot besöksan läggningar. 

Tidsperiod: oktober-december 2012 

Kostnad: andel av nedanstående marknadsanalys 

d. Marknadsanalys 

Marknadsutrymmet för kulturhuset som konferens- och festanläggning analyseras i 

en analys. Utifrån jämförande analyser och omvärldsanalys från närområdet görs 

bedömning av utrymmet för anläggningens konsert- och evenemangsverksamhet 

uttryckt i en konservativ bedömning av potentiellt antal evenemang per år och 

antalet betalande besökare samt deras betalningsvilja. Marknadsanalysen skall 

också innehålla en id€ för kulturhusets profilering och affärsplan som 

besöksanläggning sett utifrån Salas position som kultur- och turiststad i 

Mälarregionen. 

Ansvarig: Petra Jablonski 

Resurs: extern kulturkonsult med erfarenhet från privat-offentliga 

kulturinvesteringsprojekt med tonvikt mot besöksanläggningar. 

Tidsperiod: oktober-december 2012 

Kostnad: ca 50-100 000 kr 

Underlagsutredningar 

Geoteknisk undersökning 
Extraordinära grundläggningskostnader är den kostandspost som kanske allra oftast 

stjälper en på förhand kalkylerad Qyggkostnadskalkyl. Det är därför av vikt att i tidigt 

skede undersöka och klarlägga de övergripande geotekniska förhållandena på 

platsen. Framförallt då platsen vid lasarettmatsalen är strandnära. 

Ansvarig: Göran Reierstam 

Resurs: Upphandlande enhet genom Tekniska kontoret 

Tidsperiod: november 2012 

Kostnad: ca 50 000 kr 

Teknisk besiktning av byggnad 
Lasarettmatsalen är en mer än 40 år gammal byggnad som inte varit i fullt 

utnyttjande de sista tio åren. Det är därför av vikt att undersöka dess tekniska status 

för att bedöma renoverings- och ombyggnadskostnader som en del av den totala 
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kostnadsbilden. Den tekniska besiktningen skall inkludera ett utlåtande kring 

nödvändiga åtgärder för att sätta byggnaden i fullt ut brukbart skick. 

Ansvarig: Göran Reierstam/Göran Åkesson 

Resurs: upphandlade konsulter bygg inom ramavtal (Hifab) 

Tidsperiod: november 2012 

Kostnad: ca 30 000 kr 

Planfrågor kopplade till ekonomi och genomförande 
Strandskydd 

Belägenheten vid dammen i stadsparken innebär att en tidig undersökning bör 

göras av förhållandet kring strandskyddets betydelse för byggnadens placering 

Kulturmiljö 

Byggnadens förhållande till kulturmiljövärdena och riksintresse bör klarläggas i 

dialog med länsstyrelsen. 

Parkeringslösningar och angöring 

Integrationen med lasarettparkeringen och lösningen av ytterligare 

parkeringsplatser i närområdet för kulturhusets större evenemang bör studeras 

översiktligt för att eliminera eventuella behov av parkeringsdäck och likande 

kostnadsdrivande lösningar. 

Ansvarig: planeringsenheten (Göran Reierstam) tillsammans med Tekniska kontoret 

Resurs: planeringsenheten, trafikplanerare, dialog med länsstyrelsen 

Tidsperiod: november-december 2012 

Kostnad: (intern) 

Kontakt med landstinget för samordning och underhandsförhandling 
Underhandsförhandling med landstinget kan komma att behövas för frågor som berör 
avgränsning av blivande fastighet; tekniska installationer och infrastruktur som delas mellan 
lasarettmatsal och övrig lasarettanläggning, markavgränsning och eventuellt nyttjande a 
andra byggnadsdelar inom lasarettområdet 

Ansvarig: kommunchef 

Resurs: planeringsenheten,Tekniska kontoret 

Tidsperiod: oktober-december 2012 

Kostnad: (intern) 

Sammanfattning av bedömda kostnader utöver interna för uppdraget: 
Projektledning, rumsprogram (inom konsultuppdrag t f planchef för Göran Reierstam) och 
rapportsammanskrivning ca 80 timmar: 
56 000 kr 
Upprättande av förslagshandling(kalkylhandling, två alternativ 

Kv Täljstenen 
Lasarettmatsalen 

Byggkostnadskalkylering: 
Kulturkonsult: 
Marknadsanalys, affärside och beräkning evenemangsin täkter: 

120 000 
30 000 
so 000 

100 000 
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Geoteknisk undersökning: 
Teknisk besiktning lasarettmatsal: 

Totalt: 

Övergripande Tidslin je: 
Aktivitet 
Rumsprogram och referenser 

50 000 
30 000 

ca436 000 kr 
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