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~KOMMUN 

§ 235 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2013-10-01 

Dnr 2011/14 

Utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen; 
presentation av tidplan och upplägg 

INLEDNING 
Ledningsutskottet beslutade 2013-09-17, § 222, att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltning att återkomma tillledningsutskottet med förslag till upplägg av fortsatt 
utredning. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/10/6 

Roger Nilsson föredrar ärendet. Åsa Eriksson deltar vid ärendets behandling. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 
att en uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savander, HIFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekl:er, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 
att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 
att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Peter Molin (M) yrkar 
bifall till Per-Olov Rapps yrkande. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att kontakta bygg
konsult och arkitekt för fortsatt utredning, 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret att tillsätta en ar
betsgrupp bestående av byggkonsult Mathias Savander, HlFAB, arkitekt Anders 
Erikols, Svekoarkitekter, Roger Nilsson, kultur- och fritidskontoret samt Åsa Eriks
son, tekniska kontoret, 

att förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens led
ningsutskott den 26 november, samt 

att godkänna den uppskattade kostnaden om 150 tkr för att utreda tillskapandet av 
ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 
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MEDDELANDE 

SALA KOMM~~- . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

MEDDELANDE 
o~~{ l J l 4 !Akttl~ 

Utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i syfte att 
tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen 

2013-02-07 §31 beslutade Kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens 
förvaltningen att bland annat 

att fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen, 

l 

att förutsättningarna för utredningen bör vara 250 platser, platt golv med teleskop läktare, 
väl tilltaget scen utrymme, övriga lokaler för exempelvis loger och 
förvaring samt teknisk utrustning i form av ljus och ljud, 
att utredningen ska påvisa förslag till driftsorganisation samt redovisa investerings
och driftskostnader, 
l!!! utredningens resultat ska redovisas för kommunstyrelsens ledningsutskott i maj 
2013 

2013-06-04 §164 beslutade kommunstyrelsen 

att i enlighet med tidigare beslut uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att 
presentera förslag till utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen att redovisas för 
kommunstyrelsens ledningsutskott i september 2013. 

Efter information på KSLU, 2013-09-17 önskades en beskrivning av tidigare förslag 
som diskuterats gällande kv Täljstenen samt utreda möjligheten av ett kulturhus i 
K v Täljstenen. 

Redovisning av tidigare förslag gällande K v Täljstenen 

2004 bild l 
Förslag på ett kultur och informationscentrum i EV-projekt. 

2005 
Entreprenörstorget samt flytt av Aguelimuseet till Täljstenen klart. 

2007 bild 2 
Om byggnation av Garagebyggnaden i E U-projekt klart. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224~74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kom m un.info@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

roger. ni lsson@ sa la.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kommunstyrelsens förvaltning 

2007 bild 3a och 3b 
Förslag l till ombyggnation av hela K v Täljstenen. 
Förslag 2 till ombyggnation av hela K v Täljstenen 

2008 bild 4 
Sala Jazzklubb lämnar in förslag på en utbyggnad av K v Täljstenen för ca 150 
publikplatser. 

2009 bild 5 
Om byggnation av Cafe Anna och publik lokal klart. 

2011 
Förslag på ombyggnation av värme, ventilation och klimatanläggning för 
Agnelimuseet till en kostnad på ca 5 400 tkr 

Ombyggnation av Ungdomslokalen klart 

2012 bild 6 
Sala Jazzklubb lämnar in ytterligare förslag på en utbyggnad av K v Täljstenen för ca 
300 publikplatser. 

För att fortsätta den påbörjade utredningen kring en eventuell om- och tillbyggnad i 
syfte att tillskapa ett Kulturhus i Kulturkvarteret Täljstenen föreslås följande. 

Tekniska kontoret kontaktar Byggkonsult och Arkitekt för fortsatt utredning. 

En arbetsgrupp bildas med byggkonsult Mathias Savarrder HIF AB, Arkitekt Anders 
Erikals Svekoarkitekter, Roger Nilsson Kultur- och fritidskontoret samt Asa Eriksson 
Tekniska kontoret. 

Förslag, skisser samt ombyggnadskostnad redovisas i kommunstyrelsens 
ledningsutskott den 26 november 2013. 

Tekniska kontoret har uppskattat kostnaden för att utreda tillskapandet av ett 
kulturhus i K v Täljstenen till !50 tkr. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 
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