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LG Nilsson, min verksamhet:

Möten och mötesplatser



Sagolekhuset Junibacken, Kungliga Djurgården
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• 

• • f \ 



THE EGGS

THE COMMUNICATION WALL

THE TOTEMS

Sveriges Millenniumutställning, Epcot, Disney Parks, USA



Gustavsbergs Hamn, med anrika porslinsfabriksområdet



Siggesta Gård, besöksmål utanför Stockholm



Tematiserad minigolf, Siggesta Gård



Bangolfen ”Malmö i våra hjärtan”, Malmö Folkets Park



Velamsund, naturreservat i Nacka utanför Stockholm



Audiorama, Teater för ljuddramatik, Skeppsholmen

El mi ra Arikan och Shima Niavarani redo för Blodsbröllop. Publ iken får dock , 
inte se skådespelarna, bara höra dem. 

Skarp och tydlig Lorca 
i spännande ljuddräkt 



Vik ngaliv
En internationell
besöksattraktion på
Djurgården, Stockholm



kv.  Liv  |  en plats att må bra på:

En skärningspunkt för life science, entreprenörskap, utbildning och socialt liv.
En plats där unga och gamla möter varandra.

En plats där man lär, lever och umgås.
Här uppstår en ny arena för kulturellt liv och möten.

Ny stadsdel i Uppsala, intill Slottet



STÄRKTA/NYA HANDELSTRÅK PÅ SIKT

”GRÖNA” GATURUM/SAMMANBIND-
NINGSLÄNKAR FÖR PARKRUMMEN

FÖRKLARINGAR

KULTURSTRÅK - NYA OCH BEFINTLIGA

Enköping, utveckling av stadskärna, kulturhus



STÄRKTA/NYA HANDELSTRÅK PÅ SIKT

”GRÖNA” GATURUM/SAMMANBIND-
NINGSLÄNKAR FÖR PARKRUMMEN

FÖRKLARINGAR

KULTURSTRÅK - NYA OCH BEFINTLIGA

Utvidgad stadskärna
Nya handelsstråk

Levande kultur

Enköping, utveckling av stadskärna, kulturhus



MITT UPPDRAG:
  Definiera förutsättningar för en sund 

ekonomisk kalkyl

  Som säkerställer utrymme för så många 
lokala möjligheter till utnyttjande som 
möjligt

  Formulera affärsidé, en första affärsplan 
och skapa en kommunikativ visionsbild



I DETTA INGÅR:

  Omvärldsanalys

  Marknadsanalys

  Känslighetsstudie



SOM BETYDER:
  Omvärldsanalys = Vad är det som händer i 

vår verklighet och hur påverkar det våra 
möjligheter att nå våra mål?

  Marknadsanalys = Att finna behov hos 
marknadens aktörer, t.ex kommuninvånare, 
kommunala verksamheter, näringsliv och turism

  Känslighetsstudie = What if..? Olika tänkbara 
lösningars styrkor, svagheter och risker



Innan Kulturhuset blir verklighet. Vad ska vi bygga?
Var ska vi bygga? Och varför?



Varför behövs ett Kulturhus?

stadens utövare av musik / teater/ dans / 
konst behöver en naturlig samlingsplats

utövare och elever ska kunna möta publik

hitta samverkan skola och kultur

prägla Sala kultur- och näringsliv på ett 
positivt sätt - levandegöra stadskärnan



Varför behövs ett Kulturhus?

skapa regional attraktionskraft - bygga ett 
Sala för framtiden

få folk att stanna kvar och folk att flytta hit. 
Visa de alltmer flyttbenägna ungdomarna 
att staden tydligt satsar på kultur

skapa en smältdegel av människor, för 
unga såväl som äldre. En bra plats att 
samverka på, en ny mötesplats



Alltför många kulturhus handlar 
om att ta pengar från den ena fickan 

och stoppa i den andra



Vanliga orsaker till misslyckande:

Man bestämmer sig för, innan man vet vad

Man underskattar kostnaderna

Tillsätter svag projektledning

Förankrar ingen gemensam målbild

Projektet lider av brist på samsyn och 
samarbete



Ett 20-tal kommuner projekterar 
kulturhus runt om i landet



Lika många nya kulturhus, 
som olika definitioner



Bristande omvärldsbevakning 
riskerar att skapa en 
överetablering av kulturhus

Pris: 700
miljoner!



Vi ritar först hus, och hoppas 
därefter på att kunna fylla det 
med innehåll och ekonomi

(Är det    
verkligen 
så smart..?)



Enköping 
januari 2007:



Enköping 
januari 2007:



Enköping 
augusti 2011:



Enköping 
augusti 2011:



Enköping 
mars 2012:



Enköping 
mars 2012:



Enköping
oktober 2012:



Enköping, 
faktum 2012:



Enköping, 
faktum 2012:



Enköping, 
faktum 2012:



Värt att 
reflektera över:



Värt att 
reflektera över:



Värt att 
reflektera över:



Värt att 
reflektera över:





HAMNVERKEN      ENKÖPING
MÖTESPLATS FÖR MÄNNISKOR OCH KULTUR, KUNSKAP, KREATIVITET



Om Sala nu behöver ett Kulturhus

...kan vi lära oss av andra?



Sala stad idag:

Stänger kl 18.00

Söndagsstängt

Ungdomarna söker sig 
till andra orter

Saknar skolalternativ

Turismen ligger utanför 
stadskärnan (gruvan)

Saknar starkt växande 
kommersiellt underlag

Saknar nöjesliv

Ingen stor konsertsal

Därmed ej alternativ för 
större evenemang, 
konferenser, kongresser











Sala stad idag:

Härlig småstad

Oförstörd miljö

Charm och nostalgi

Kultur och historia

Tågstation centralt, bra 
vägar

Sala Silvergruva

Sala ”Central Park”

Vattenvägarna

Mittpunkt Uppsala, 
Enköping, Stockholm...

Omgivningen, stugor



AVGÖRANDE:
  Bra barnomsorg, utbildningsmöjligheter, 

boende, vår och omsorg och arbete

  Levande stad, fritidsalternativ, kultur 
turism och näringsliv - livskvalitet

  Växa upp i Sala, bo i Sala, studera i Sala 
återvända till Sala, flytta till Sala, besöka 
Sala som turist



UTVECKLING ELLER AVVECKLING?

  Utan framtida Salabor, inga skatteintäkter 
till skola, vård och omsorg

  Utan framtida Salabor, ingen framtida 
service och utveckling

  Utan ett levande Sala, ingen arbetskraft, 
ingen framtida näring eller turism



VÄLJ FRAMTID:
  Många städer tappar möjlighet att 

utveckla både ett lokalt och ett regionalt 
kultur- och musikliv, därmed också liknande 
evenemang för turism- och besöksnäringen. 

  Ett minskande utbud drabbar också lång-
siktigt andra parametrar, som att kommunen 
tappar attraktivitet för ungdomar etc.



LOKALER IDAG:

Centrumbiografen

Folkets Hus

Folkets Park

Hedåkerslokalen

Kilbolokalen

Kumla församlingsgård

Kulturkvarteret 
Täljstenen

Centrumbiografen

Lugnet, Sätrabrunn

Sala Silvergruva

Salaortens Ryttarförening

Skyttepaviljongen

Väsby Kungsgård

Örnstugan



LOKALBEHOV FINNS:

Föreningslivet

Kommunal verksamhet, 
förvaltning

Kulturskola

Utbildning/kurser

Konst & musikliv

Digital bio

Marknader, mässor

Konferenser, möten

Mat, prat, träffas

Dans, gammeldans

Agueli

Konstmuseum

Konsertsal

Mm



MEN OCKSÅ FÖR:

Näringslivet

Event

Kongresser

Konserter

Turism

Nöjeslivet

Familjeaktiviteter



KULTURENS VÄRDE:

Direkt brukarvärde: Nyttan av att du får delta i t.ex. en 
kurs, en repetition, en musikföreställning.

Indirekt brukarvärde: Nyttan du får av att t.ex. vistas i 
konserthuset och umgås med vänner samtidigt som man 
njuter av den fina miljön.

Optionsvärde: Att du har möjligheten till att nyttja och 
besöka konserthuset.

Existensvärde: Kulturihusets förmåga att påverka 
individers identitet och välfärd p.g.a. dess existens.



FAKTISKA VÄRDET:

Faktiska hyresintäkter från kommunala verksamheter

Skapar förutsättningarna för dessa verksamheter ökade 
intäkter inom verksamheten?

Faktiska hyresintäkter av externa verksamheter som ökar 
Kulturhusets attraktivitet - café, restaurang, kurslokaler

Intäkter från konserter, utställningar (biljetter, inträde)

Intäkter från turister och besökare från andra kommuner

Ökat skolunderlag, fler elever



ANALYS AV OLIKA KULTURHUS
Bollnäs, Borlänge, Gävle, Herrljunga, Jönköping, Luleå, Nacka, 

Umeå, VallentunaVetlanda, Vara, Örebro, Örnsköldsvik



FÅ HÅLLER BUDGETEN:

Bollnäs: 90 miljoner

Borlänge: 200 miljoner*

Jönköping: 348 miljoner

Luleå: 445 miljoner

Umeå: 700 miljoner

Vallentuna: 170 miljoner

Vara: 100 miljoner

Vetlanda 72 miljoner





VARA 15.000 INVÅNARE

60.000 besökare/år

Konserthus 517 platser

Drivs som AB helägt av 
Vara Koncern AB

96% kommer för 
Konserthuset

Besökarna reser i snitt   
4 mil



VARAS VÄRDE VÄXER

Besökarna konsumerar 
för 260 - 650 kr/pp

Sammanlagda värdet 
överstiger de 
kommunala och 
regionala bidragen

100 miljoner investering 
idag värt 170 miljoner





BOLLNÄS 26.000 INVÅNARE

200.000 besökare/år

Budget 51 miljoner

Kostnad 90 miljoner

Årets kulturkommun 
2012

Uppskattat 
kulturkvarter



BOLLNÄS MISSTAG

Fel byggkalkyl

Avslag på EU-ansökan

Det moderna 
regelverket (nya krav)

Undervärderade vad 
ombyggnationen av en 
gammal fastighet 
innebär



ORON FINNS:

Sala fil' nytt kulturhua 

N~·--
Att Sala ska fft ett nytt kulturhus är bestämt. Men riktigt 
hur det ska se ut vet man inte. Kulturhuset ska tigga mitt 
i stadsparken och visionen är att koppla samman en 
konsert~" l rnert """ till6oo ~ittolatser. Jolt11ler for 
konfe Ett fall tör Lyxfällan? 

Sala kommun - ett fall för Lyxfällan i tv? 

Jag läste om Sala kommuns 15-punktsprogram för att klara den ekonomiska 

krisen. 

Som skattebetalare, en av politikernas uppdragsgivare, undrar man då hur man 

överhuvudtaget kan diskutera en investering i kulturhus samtidigt som pengarna 

håller på att ta slut. 

Kanske ett fall för Lyxfällan, så beslutsfattarna får pedagogisk hjälp att återställa 

sunt förnuft och inse att man måste sluta konsumera när man ekonomiskt har 

kniven på strupen. 

Jag företräder ingen politisk sida utan kommer att rösta på dem som i första hand 

ser till att våra skattepengar används där de bäst behövs. Det v ill säga skola, 

vård och omsorg. l den jämförelsen är kultur ren lyxkonsumtion. 

Emellanåt ordnar jazzklubben, kyrkan, kafeer, Täljstenen med flera trevliga 

konserter, teatrar, föreläsningar, utställningar med mera. Sällan har det varit 

fullsatt, så kanske inte lokalbehovet är så trängande att det kan konkurrera med 

Aktue a nyheter om Sala S\1 

••Debatten om nytt kulturhus i 
Sala har spårat ur•• 

Skrivet 8 sep 2012 22:14 majoriteten bestämmer (Ej registrerad) 

Det är polit ikerna som styr och de gör det välj arna vil l och eftersom de f lesta 

har röstat p~ de som styr och de d~ ~tt makten är det tyvärr bara för de som 

sätter värd, skola,omsorg före andra saker att gilla läget. Tror inte det blir sil 

m~nga fler företag och innevänare med att satsa skattepengar pil ett 

konserhus, vad som brukar stämma är att driften blir dyr och biljetterna 

subvent ioneras med skattepengar . 

VIktigare än kulturhus 
Kulturhus. Pengama till ett storståtligt kulturhus i Sala kan ersätta de pengar som 

saknas inom äldrevården. l stället kan kommunen vidareutveckla kulturkvarteret 

Täljstenen. Fortfarande måste det vara viktigast för kommunen att ombesö~a vad 

invånarna behov av sk.ola, vård och äldrevård, oavsett vad polikema giok till val 



SAMTIDIGT:
...... _ (,o • ..,.~ ... . 

stålbad väntar skolan 
när 30 miljoner sparas 

J 1 ·~ " • 

Klasserna och barngrupperna blir större, lärarna blir färre och Kultursk.olan 

kommer inte att vara kvar. Kraftiga försämringar väntar om pengarna ska 

räcka. 

Allt blir dyrare men budgeten utökas inte. Det är den snabbaste analysen som 

kan göras över skolans ekonomi fram till 2014. För att kunna upprätthålla de 

lagstadgade åtaganden som skolan nar måste skolförvaltningen spara 30 

miljoner fram till 2014. 

De åtgärder som innebär direkta kvalit etsförsämringar är att 14 lärartjänster 

försvinner, klassema blir större och förskolegrupperna förtätas. Dessutom finns 
det inga pengar över till Kulturskolan . 

-14,7 miljoner har vi kunnat spara ge nom icke kvalitetsförsämrande åtgärder 
som exempelvis uppsägning av lokaler, förändringar i högstadiets organisatlon 
och hopslagning av två förvaltningar ti ll en. Utöver detta ska ytterligare 15 

miljoner sparas. Kulturskolan tillhör en av få delar i vår verksamhet som Inte är 

lagstadgad vilket gör att vi med stort vemod konstaterar att vi inte kommer att 

kunna bevara Kulturskola n, säger skoldlef JuneAnn Wincent. 

De kraftiga besparingarna beror till stor del på höjda iärarlöner, stor utökning av 
färskoleplatser odl dyrare kost 

-Vi ska driva fyra nya förskolaavdelningar på Gärdesta utan utökad budget 

Skolan har fått 1,1 procent mer till löneökningar, men för lärarna blev utfallet 4,2 

procent. Vi har också på senare år haft mycket stora utgiftsökningar för kosten. 

Det gör att det blir tufft för alla anstäUda att klara uppdraget att ge barn odl elever 



TRE MÖJLIGA SCENARIOR:

  Nytt Kulturhus med konsthall som option, 
konsertsal för 600 personer

  Nytt mindre Kulturhus med konsertsal/
audiotorium för 350 personer

  Utveckling av Täljstenen. Flytt av 
kulturskolan, ombyggnation med konsertsal 
för 150 - 200 personer



Nationell strategi 2020

Mål: dubbla omsättningen!



Ur Turistnäringens Trendanalys:



TURISMENS BETYDELSE:

Sysselsättningsintensiv

Lokala arbetstillfällen

Ingång till arbetsmarknad

Bidrar med skatteintäkter

Omvärldens första möte 
med Sala - inflyttning

Bidrar till platsens 
attraktionskraft

Påverkar lokala näringen



Samverka

Kommun
Kultur
Turism
Näringen



OANAD EFFEKT:
  Gävle har sedan 2009 arbetat strategiskt 

med att attrahera möten

  September 2012 anordnade Gävle 
Socialchefsdagarna - 660 deltagare, 80 
utställare

  Totalt omsatte kongressen mer än 5 
miljoner



NÅGRA SLUTSATSER

Många Kulturhus uppstår utan en tydlig målbild

De flesta uppstår pga av uppkomna lokalbehov

Många skulle kunna erbjuda och innehålla ett större 
utbud av verksamheter

Många projekt missar målet pga av rädsla och brist på 
samsyn - såväl ekonomiskt som idémässigt

Insikten om den kommersiella bärigheten identifieras 
alltför sent i processen



FRAMGÅNGSFAKTORER

Skapar ett rikare kultur- och musikliv - Konsertsal

Skola, barn och ungdom

Lätt att se, lätt att nå

Generationsöverskridande

För befintliga föreningar

Klara både nationella/internationella arrangemang

Konferens- och kongressmöjligheter - Storlek!

Premium restaurang, café



FÖR VILKA BYGGER VI?

Musiken

Kulturskolan, skolan

Föreningslivet

Musikrådet i Sala

Blåsorkester/
Kammarkör

Sala Jazzklubb

Teaterföreningen 
Kameleonterna

Riksteaterföreningen

Möklinta Folkdansförening

Agueli/Konstföreningen

Folkets Park/dansträffar

Folkets Hus/PRO/SPF

Sala Sparbank/
Företagarna/Visit Sala

m.fl









Kan vi bredda det tänkta kulturhuset 
med konsert, evenemang, kongress, 

konferens, café, mat, aktiviteter, 
turistinformation ...och kreativitet?



Ett mer attraktivt Sala = nöjda och stolta Sala-bor

Ökad attraktion och fler aktiviteter för unga

Locka fler besökare, öka turism till stadskärnan

Locka fler nya invånare och ”hemvändare”

Attrahera företag och arrangörer av t.ex konferenser

Att utveckla inte bara kulturen, 
utan också stadslivet, besöksindustrin 

och turistnäringen



Kulturhuset har naturligtvis läget, men också...

lunchgäster från arbetsplatser runt omkring

barnfamiljer i ”Rum för barn”, Lava mm

besökare till föreställningar och utställningar

studenter som hänger på bibliotek och i verkstäder

gänget som ockuperar schackspelen etc

Kulturhuset i Stockholm, 
Sveriges nästa största besöksmål



musikliv | konserter

konstliv | utställningar

konsthall  | galleri

kurser  |  cirklar

föreningar  |  klubbar

kulturskola  | fritids

digital bio

evenemang  |  fester

konferenser & kongresser

turistbyrå

mat & prat, café & bistro

uteservering

minigolf, uteaktiviteter

stads & kulturvandringar

Ju större kritisk massa, 
desto bättre långsiktig ekonomi



Mittpunkt är ett annat ord för centrum, kärna, 
medelpunkt och nav - en skärningspunkt där 
olika saker möts. En samlingsplats där olika 
aktiviteter möter varandra. Där 1 plus 1 blir 3.  
   Bara genom att byta ut begreppet ”Kulturhus” 
mot ett eget begrepp, öppnar vi upp för nya 
idéer och möjligheter... 



Vägvisaren till kultur, konst, musik, evenemang, 
konferenser, utbildning, turistinformation, 
aktiviteter, möten, mat och prat.

Tre grundstenar kan lotsa oss till rätt plats och rätt 
innehåll: 
! Rätt drivkrafter, långsiktighet och samverkan! 



Ett Kulturhus genom att ”bara” flytta ihop befintliga 
verksamheter, eller en ny mötesplats för ungdomar 
och boende i Sala, för musik och kultur, för företag 
och event, för besökare och turister? För framtiden. 
! Sannolikheten för samverkan när verksamheterna 
är igång, ökar om projektet är ett samverkansprojekt 
från början. Det är Salas framtid det handlar om. 



MITTPUNKT SALA 
MÖTESPLATS FÖR MÅNNISKOR OCH KULTUR, MUSIK, EVENEMANG MAT OCH PRAT 







VAD SKA DET DÅ LIGGA?
Lasarettområdet eller Täljstenen...? 



ÄR PLATSEN VIKTIGARE ÄN 
INNEHÅLLET?



l .
El 



TÄLJSTENEN
+

Etablerat kulturkvarter

Befintliga 
kulturverksamheter

Biblioteket skapar 
publikflöde

Tradition, välkänt

Förankrat förslag



TÄLJSTENEN
-

Osäkerhet om det ryms konsertsal (för ca 150-200)

Inga möjligheter för utbyggnad och fler verksamheter

Äldre fastighet, ombyggnad tar oss in i nytt regelverk, 
krav på säkerhet, ventilation, handikappanpassning

Höga krav på förstudie, fastighetsanalys, ytbedömning

Begränsad logistik, för litet underlag för restaurang

Öppnar begränsade kommersiella möjligheter





LASARETTSMATSALEN
+

Attraktivt läge - Stadsparken, dammarna

Möjligheter för utbyggnad, tillväxt (Konsthall)

Plats för Konserthus med plats för 600

Synergier med Stadsparken kan uppstå

Kan samverka med kommersiella verksamheter

Förutsättningar att bli en turistisk nod



LASARETTSMATSALEN
+

Mittpunkt Sala

Markering för att ”vi 
tror på Sala”

Öppnar upp för 
samverkan mellan 
näringsliv, Visit Sala

Turistnod, landmärke



LASARETTSMATSALEN

-
Större ekonomisk satsning, kräver samverkan

Kräver som projekt stark projektledning

”Inte bara ett nytt Kulturhus” - hantera folkopinionen

Längre uppstartstid för att få alla verksamheter på 
plats - bör ha samverkan med näringsliv, Visit sala m.fl

Kräver rekrytering av starka verksamhetsansvariga



ÖVERGRIPANDE RÅD:
Förankra projektet i en gemensam målbild

Välj strategi - och håll fast vid densamma

Säkerställ ingående verksamheter

Gör en noggrann kalkyl över drift/intäkter

Tillsätt en stark projektledning med tydlig styrning

Ha tydliga kontrollpunkter

Kommunicera målbilden



ALTERNATIV?
Både Täljstenen och Lasarettområdet går att räkna hem 
(dvs intäkter/motiverat verksamhetsstöd = drift)

Som alternativ kan en begränsad utveckling av 
Täljstenen ske, under förutsättning att Folkets Park och 
Missionskyrkan kan nyttjas som större arenor

Som komplement har Stationsbyggnaden potential att 
utvecklas till ett mindre levande besökscentrum - med 
närhet till Täljsstenen

Vill man ta det stora språnget: Satsa på 
Lasarettområdet - se sjukhuset som en ny potential



RÄTT OCH RIMLIGT?
Definiera behov och nyttan

Hur stor del av Salas varumärke handlar om kultur?

Är kommunen mogen en tydlig kulturorganisation?

Är det ett mål att skola och kultur går hand i hand?

Formulera en strategisk utvecklingsplan (skola, kultur, 
turism) innan ni tar beslutet

Väg densamma mot kulturens ekonomi



..MEN VAD ANSER DU?

1. Definiera Salas fem största problem

2. Formulera en målbild för Sala

3. Hur vill vi att Sala ska se ut om fem, tio och tjugo år

4. Satsa nerifrån och upp - barn, skola, utbildning...

5. Sätt målet: ”Sala en ovanligt levande stad”

6. Levande: kultur, fritid, folkliv, mötesplatser, turism



HITTILLS HAR JAG LÄRT:

Inget av de mina projekt hade blivit av utan:

• Konsensus och samsyn

• Kalkyler parat med övertygelse och mod

• Brinnande engagemang att genomföra

• Idag är alla nöjda över vad vi uträttat

• De flesta projekten är lönsamma!



Kanske det är skolan som nu 
behöver resurserna istället?



Skolans betydelse för vår gemensamma 
framtid är stor. Skolan är en av våra viktigaste 

välfärdsverksamheter. 

Det är i skolan som vår gemensamma framtid som 
samhälle grundläggs och formas.

Med rätt valmöjligheter stannar jag som elev kvar 
i Sala. Finns det ett rikt utbud av kultur och fritid 

så trivs jag. Får jag dessutom möjligheter till 
boende och arbete så stannar jag kvar i Sala... Osv.

Tänk om det skulle bli tvärtom...
Hur skulle då Salas framtid ut...?
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LG Nilsson©:

Ni kan göra skillnad




