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Svar på medborgarförslag om att i väntan på nytt kulturhus måste 
Salas kulturliv fortsätta leva 

Bodil Jönsson har den 26 januari 2012 inkommit med rubricerade medborgarför
slag. Medborgarförslaget stöds av Cameleonterna, Sala Teaterförening, Kilbolokalen 
samt ett 70-tal Salabor. Förslagsställaren föreslår att- för att Salas kulturliv ska 
kunna fortsätta leva- två projektledare på heltid anställs, öppettiderna ökas, cafeet 
utvecklas som mötesplats, samarbeta och utveckla nätverk med Kultursko lan, 
Kungsängsgymnasiet, studieförbunden, konstföreningen med flera samt verka i 
dessa nätverk och genomföra två angelägna projekt varje år. 

Medborgarförslaget har remitterats till kulturutskottet. 

Kulturutskottet ställer sig bakom kulturentreprenörens yttrande. Kulturentrepre
nören har påbörjat arbetet med att inventera föreningslivet och utveckla nätverk. 
Det har också påbörjats samarbetsprojekt med kulturföreningarna ibland annat 
Täljstenen. Kulturutskottet har tagit initiativ till att en kulturplan ska tas fram och 
vara färdig juni 2013. Kulturentreprenören föreslår därför att de önskemål som 
framförs i medborgarförslaget tas med i nulägesanalysen av kulturplanen och att 
man arbetar vidare med ideerna i kulturplanen tillsammans med föreningslivet 

Innan vidare kommunala beslut tas i frågan bör man invänta kulturhusutredningens 
slutrapport som av kommunstyrelsen den 11 oktober, §227, som fick förlängd 
utredningstid för nytt kulturhus till senast 2013-03-01, samt i uppdrag att utöka sitt 
utredningsuppdrag att även utreda möjligheterna till ett kulturhus i kvarteret 
Täljstenen. 

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

att anse medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Remissvar- I väntan på nytt kulturhus måste Salas kulturliv 
fortsätta leva 

INLEDNING 
Bodil Löfgren med stöd av Cameleonterna samt ett 70-tal av Salas medborgare 
skickade den 21 januari 2012 in ett medborgarförslag gällande ett nytt kulturhus 

Beredning 

Bilaga KU 2012/21, svar från Petra jablonski 2012-11-09 samt medborgarförslag 
2012-01-26 

Ärendet föredras av Petra jablonski 

Yrkande 

Hanna Westman yrkar 
att kulturutskottet beslutar 
att anta kulturentreprenörens yttrande som utskottets och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 

Kulturutskottet beslutar 

att anta kulturentreprenörens yttrande som utskottets och därmed anse 
medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

Bodil Löfgren 

Utdragsbestyrkande 
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Medborgarkontoret 
Petra jablonski 

YTTRANDE ÖVER MEDBORGARFÖRSLAG: MITTPUNKT SALA- l VÄNTAN PÅ 

MITTPUNKT SALA MÅSTE SALAS KULTURLIV FORTSÄTTA LEVA 

Kulturentreprenören har nu påbörjat arbetet med att inventera föreningslivet och 
utveckla nätverk Det har också påbörjats samarbetsprojekt med kulturföreningarna 
i bla Täljstenen. Kulturutskottet har tagit initiativ till att en kulturplan ska tas fram 
och vara färdig juni 2013. jag föreslår därför att de önskemål som finns i 
medborgarförslaget tas med i n ulägesanalysen av kulturplanen och att vi arbetar 
vidare med icteerna i kulturplanen tillsammans med föreningslivet l och med det 
kan utskottet anse medborgarförslaget besvarad. 

Petra jablonski 
kulturentreprenör 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Petra Jablonski 
Kulturentreprenör 

petra. ja bio nski@ sa la .se 
Direkt: 0224-55681 
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Polhemsgatan 33, 733 32 Sala 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvallning 
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IVÄNTANPÅNYTTKULTURHUS 
MÅSTE SALAS KULTURLIV FORTSÄTTA LEVA! 

Om väggarna på Täljstenen kunde tala skulle de berätta om storslagna saker. 
Inte precis guld, glitter och Big Show. Väggarna skulle snarare viska och säga att 
märkvärdiga saker har hänt här de senaste åren. Här har vävts drömmar, tankar 
och förhoppningar. Det har varit olika röster som ropat, sjungit, berättat, grälat, 
hittat på och ljugit lite. 

Tro mig, sådana ställen är guld värda! 

Något har tagit plats som behövde ta plats. Som man inte kan beställa men som 
under lyckliga omständigheter uppstår. Som ibland bara kan beskrivas som en doft 
av något större. 

Doften av en möjlig framtid. Utrymme att växa och ta plats. En mötesplats där 
ibland drömmarna varit mest närvarande: Fint möter fult. Nytt möter gammalt. 
Svårt möter lätt. Tradition möter framtid. 

Något har påbörjats som behöver vårdas. Något att värna och utveckla. 

För en ännu mer levande kommun, för fler möten och mer kultur behöver vi 
kunna fortsätta att samlas, göra och visa upp sånt vi tycker är viktigt. 

Då krävs en bemannad mötesplats och bra lokaler att verka i. 

Jag kommer därför med följande förslag: 

1. Anställ två projektledare på heltid i minst två år. 
2. Öka öppettiderna och utveckla cafeet som mötesplats. 
3. Samarbeta och utveckla nätverk (Kulturskolan, Kungsängsgymnasiet, 

studieförbunden, Konstföreningen med flera, listan kan göras lång). Det 
finns mycket potential, mycket som ännu inte provats. 

4. Verka i dessa nätverk och genomför två angelägna (gärna storslagna) 
projekt varje år. Angelägna både lokalt och för besökare utifrån. 

Vi lever i en tid av stora förändringar och global oro. Mötesplatserna och kulturen 
behövs mer än nånsin. 

Jag hoppas verkligen att ni behandlar dessa förslag så snart som möjligt. 

Bodil Löfgren, Sala 17.01.2012 
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Vi stödjer Medborgarförslaget 
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