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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-09-22 

15 (18) 

Dnr 2014/684'- .;

Svar på motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid 
Täljstenen 

INLEDNING 
Joachim Nordlund (V) och Gunnel Söderström (V) inkom den 29 april 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en 
utredning av utbyggnad av scenen i Ställverket. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/177 /1, svar på motion 
Bilaga KS 2015/177 /2, yttrande från kultur och fritid 
Bilaga KS 2015/177 /3, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
fil! anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull

mäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

KS 2015/ 177 /1 
1 (1) 

2015-09-16 
DIARIEN R: 2014/684 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Sl4LAl{öMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ,'. t.115 -09- 1 6 

Svar på motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid 
Täljstenen 
Joachim Nordlund (V) och Gunnel Söderström (V) inkom den 29 april 2014 med 
rubricerad motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
utreda en utbyggnad av scenen i Ställverket. 

Förslagsställarna skriver att frågan om ett kulturhus med en större permanent scen 
diskuterats i flera omgångar i kommunen, men att ingenting har hänt. De beklagar 
att en av de ursprungliga ideerna, en permanent multifunktionell scen, har kommit i 
skymundan. De ser en möjlig lösning om kommunen bygger ut den befintliga scenen 
i Ställverket vid Täljstenen till en större scen med åskådarplatser för ungefär 120 
personer. Detta kunde vara möjligt genom en förlängning av byggnaden ut mot 
Vasagatan. Det skulle även innebära större utställningsytor för Aguelimuseets 
permanenta samlingar. De skriver även att det är viktigt att scenen får den tekniska 
utrustning som behövs för olika scenkonst. 

Motionen har remitterats till Kultur- och fritidskontoret och Tekniska kontoret, 
Lokalförvaltarna. 

Lokalförvaltarna har i samverkan med kultur- och fri tidskontoret enligt tidigare 
beslut fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. De har 
träffat och haft dialog med repr esentanter för Sala kulturliv för att hitta en lokal som 
kan passa för kulturevenemang. 

Hösten 2014 påbörjades en installation av värme, ventilation och klimatanläggning i 
Kulturkvarteret Täljstenen för att säkerställa en bra arbetsmiljö, bättre drift ur miljö 
och ekonomiskt hänseende samt för att möjliggöra för mer verksamhet året runt. 
Under 2015 har Ställverket byggs om som en lokal för teater, musikarrangemang, 
föreläsningar och dans. Lokalen, som är 80 kvadratmeter, har 70 sittplatser och är 
utrustad med gradänger, dansmatta, ljud- och ljusanläggning, projektor, filmduk och 
trådlöst internet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224·74 70 00 
Fax: 0224·188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gun na rsso n@sa la. se 

Direkt : 0224-74 71 01 
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TJÄNSTESKR\VELSE 

KULTUR- 0 FRITIDSKONTORET 
ROGER NILSSON 

0ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Motion om utbyggnad av scenen i Ställverket vid Täljstenen 

I motionen beklagar Vänsterpartiet att en av de ursprungliga ideerna, en permanent 
multifunktionell scen, helt har kommit i skymundan. Vänsterpartiet tror dock att det finns en 
möjlig lösning om kommunen bygger ut den befintliga scenen i Ställverket vid Täljstenen. Det 
skulle samtidigt stärka Tälj stenens roll som kulturkvarter med konst, teater, musik och annan 
Scenkonst. Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att utreda en 
utvidgning av scenen i Ställverket till en större scen med åskådarplatser för ungefär 120 
personer. Det skulle kunna bli möjligt genom en förlängning av byggnaden ut mot Vasagatan. 

Vänsterpartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att utreda en utbyggnad av scenen i 
Ställverket i enlighet med motionens intentioner 

Lokalförvaltarna i samverkan med kultur- och fritidskontoret har enligt tidigare beslut fått i 
uppdrag att ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. 
KS 2013-12- 02§ 278: att återremittera ärendet om kulturhus till lokalförvaltarna för att, i 
samverkan med kultur- och fritidskontoret samt i nära dialog med representanter för Salas 
kulturliv, ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. Förslaget ska tas fram med ett 
kostnadstak på 15 miljoner kronor. 

Lokalförvaltarna har tillsammans med kultur- och fritidskontoret träffat och haft dialog med 
representanter för Sala kulturliv för att hitta en lokal som kan passa för kulturevenemang. 

Gällande Täljstenen så pågår under hösten 2014 en installation av värme, ventilation och 
klimat för att säkerställa en bra arbetsmiljö, bättre drift ur miljö och ekonomiska hänseende 
samt möjligöra för mer verksamhet året runt. 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförvaltarna i samverkan med kultur- och fritidskontoret har enligt tidigare beslut fått i 
uppdrag att ta fram ett förslag till en lokal för kulturevenemang. Förslaget ska tas fram med ett 
kostnadstak på 15 miljoner kronor. 

Förslag till beslut 
Att anse motionen besvarad med hänvisning till KS beslut KS 2013-12- 02§ 278 

Roger Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kultur- o Fritidskontoret 

Åsa Eriksson 
Lokalförvaltarna 

Besöksadress:, 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 

www.sala.se 

Roger Nilsson 

Kultur- o Fritidskontoret 
Roger. Nilsson@sala.se 

Direkt: 47821 
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Motion till Sala kommunfullmäktige om utbyggnad av 
scenen i Ställverket vid Täljstenen 

Under de senaste åren har frågan om ett kulturhus med en större permanent 
scen stötts och blötts i kommunen i flera omgångar. Alltmer storvulna och 
orealistiska förslag på gigantiska kulturhusbyggen har lagts fram och sedan 
förkastats i brist på pengar. Det betyder att absolut ingenting har hänt under 
hela mandatperioden trots att behoven av en scen är uppenbara. 

Vänsterpartiet beklagar att en av de ursprungliga ideema, en permanent 
multifunktionell scen, helt har kommit i skymundan. Vi tror dock att det 
finns en möjlig lösning om kommunen bygger ut den befintliga scenen i 
Ställverket vid Täljstenen. Det skulle samtidigt stärka Täljstenens roll som 
kulturkvarter med konst, teater, musik och annan scenkonst. 

Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att utreda en 
utvidgning av scenen i Ställverket till en större scen med åskådarplatser för 
ungefär 120 personer. Det skulle kunna bli möjligt genom en förlängning av 
byggnaden ut mot Vasagatan. En sådan tillbyggnad skulle dessutom skapa 
större utställningsytor för Aguelimuseets permanenta samlingar. Det är 
viktigt att den utbyggda scenen får den tekniska utrustning som behövs för 
att inrymma olika former av scenkonst. Vi räknar med att 
investeringskostnaden för förslaget bör hålla sig kring 10-15 miljoner 
kronor. 

Vänsterpartiet yrkar 
Att kommunfullmäktige beslutar att utreda en utbyggnad av scenen i 
Ställverket i enlighet med motionens intentioner 

Sala den 28 april 2014• D 

Joachim Nordlund, Vänsterpartiet Gunnel Söderström, Vänsterpartiet 


