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Ideutveckling besöksnäring Västmanland och Södra Dalarna" 

I egenskap som projektägare till tOrstudien "Identveckling kultur-, besöks- och 
besöksnäring Vistmanland och Södra Dalarna" ansöker Hallstahammars kommun 
om Sala kommun bidrar med 11 092 kr för att genomför en förstudie kring 
"Identveckling kultur-, besöks- och upplevelsenäring Vistmanland och Södra 
Dalarna". Totalkostnaden för tOrstudien uppgår till250 OllOkr och fördelas mellan 
kommuner i Vistmanland och Södra Dalarna samt landstinget och linsstyrelsen i 
Vistmanland 
(se berikningsmodell sid 6). 
Svar önskas senast 28 mars 2013. 

Bakgrund 
Det unika kulturarv i Västmanland och Södra Dalarna i form av dagbrott, gruvor, gjuterier, 
industribyggnader, slott, Strömsholms kanal m.fl. är idag dåligt utnyttjade som en resurs för 
kultur-, upplevelse-, och besöksnäring. Många små aktörer med begränsade resurser 
försöker nå ut med sina erbjudanden i form av evenemang, boende, mat etc. Konkurrensen 
är stor om beslikarna och många kämpar för sin överlevnad. 
Det finns samtidigt en stor utmaning för samhället i att underhålla och bevara dessa miljöer 
för framtida generationer och i att hitta nya användningsområden, innovationer, upplevelser 
och kringaktiviteter, paketerbjudanden som lockar beslikare och genererar intllkter och 
bidrar till tillväxt och utveckling. 

Under 2012 har det i Västmanland utvecklas en ide om att skapa en gemensam struktur för 
långsiktig samverkan mellan näringsliv, hBgskola, kommuner för att generera 
reseanledningar till regionen Västmanland och Södra Dalarna, nya användningsområden 
för de unika miljlierna, rikare utbud av kulturupplevelser för invånare i regionen samt 
likade intäkter för näringslivet i stort och besöksnäring och kultursektor specifikt. 

Utvecklingsiden knyter väl an mot till vision, mål och strategier i den regionala 
kulturplanen i Västmanland enligt vilken tex: 

• Landstinget och kommunerna sko gemensamt skopa forutsättningar for att medborgarna i 
hela länet sko ges tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. 
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• Utvecklingen av det industriella kulturmi/jOarvet tir ett betydelsefUllt område där samtliga 
Västmanlands kommuner har väsentliga intressen. 

• Västmanland ska framstå som ett dynamiskt län som vill utveckla och främja kreativitet 
och nytänkande inom kultur och nttringsliv. 

• Västmanland ska vara en livskrqftig region, som har en långsiktigt hållbar 
regional utveckling, ett rikt kulturliv och befolkningstillväxt. 

• Regional utveckling och kultur är betydelsefUlla delar i ett långsiktigt hållbart samhälle 
såväl socialt, ekonomiskt som miljlJmässigt. 

Målet med utvecklingsarbetet: 
Det långsiktiga målet är att utveckla Västmanland och Södra Dalarna till en betydande region 
fOr kultur-, besöks,- och upplevelsenäringen. En region som kännetecknas av hög samverkan 
mellan mänga aktörer vilket skapar en god grund fOr ekonomisk tillväxt och positiv 
befolkningsutveckling. Projektet omfattar det geografiska området Västmanland och Södra 
Dalarna och vänder sig till kommuner, näringsliv, högskola, organisationer och filreningar i 
området med intresse av att delta i utvecklingsarbetet av besök -och upplevelsenäringen i 
regionen Västmanland och Södra Dalarna. 

Förändrade flirutsiittningar: 
Höstens arbete med att fOrdjupa intresset fOr det som tidigare benämndes "Kanal- och 
bergslagsutvecklingen" har resulterat i att utvecklingsiden vidareutvecklats till att nu också 
innefatta alla kommuner i Västmanland och Södra Dalarna. Dessutom har Af Kultur och Media 
och Mälardalens högskola tillkommit som samverkanspart vilket kan generera 
forskningsarbeten och nya möjligheter att med ny teknik visuellt gestalta våra historiska 
bergslagsmiljöer på ett nytt och unikt sätt. Detta sammantaget gör att de fllruts!ittningar som 
tidigare gällde fllr "Kanal- och bergslagsutvecklingen" nu är så fllrändrade att en fllrstudie 
behöver genomfllras under 2013. Denna rörstudie kommer att ge möjlighet fOr samtliga 
kommuner att bidra och påverka utvecklingsiden innehåll utifrån vari e kommuns lokal intresse 
och fllrutsättningar. 

Syftet med förstudler är: 

• att arbeta fram fOrslag till samverkansplattform mellan olika privata och offentliga aktörer 

• att ge konkreta exempel på hur kommunerna/destinationerna kan använda interaktiva 
multidisciplinära upplevelser fOr att utveckla sina unika kulturmiljöer 

• att visa på hur högkvalitativa kulturella upplevelser i form av t ex; musik, teater och konst kan 
bidra till samhällsutveckling 
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• fungera som underlag för ett långsiktigt projekt med mål att utveckla besöks- och 
upplevelsenliringen och bidra tilllångsiktig tillväxt i regionen V~and och Dalarna 

• att visa på hur teknik och kultur kan samverka 
• att visa på hur projektet kan drivas efter förstudietiden och i ett långsiktigt perspektiv. Förslag 

på finansieringsmodell som bygger på intäkter från näringsliv och offentliga medel samt 
juridisk form. 

Resultatet från f6rstudien ska ligga till grund för utformning av ett långsiktigt projekt för vilket 
medel ska sökas inför 2014. Goda erfarenheter och exempel från fOrstudien kommer att tas tillvara 
i framtida evenemang och bli en viktig erfarenhetsgrund för kommuner, kulturinstitutioner, företag 
och föreningar i sitt fortsatta arbete. 

Viktiga utgångspunkter för projektet 
• Långsiktig samverkansstruktur mellan företag inom besöksnliring och kultursektorn, 

Mälardalens Högskola, kommunerna i Västmanland och Södra Dalarna, Landsting, 
kulturinstitutioner och lokala och regionala aktörer inom föreningsliv och organisationer. 

• Erbjuda innovativa, interaktiva multidisciplinära upplevelser i unika miljöer. Detta kan 
innebära t ex; vara olika former av musik, teater, interaktiva upplevelser filr besökaren såsom 
användandet av ljud- och ljussättning, VR -teknik m.m .. 

• Genomgående hög kvalitet i utförande och upplevelse. 

• Paketera upplevelser med boendemöjligheter, kringtjänster såsom transporter, mat och dryck, 
shopping m.m. 

• Identifiera målgrupp/er och utforma upplevelser och erbjudanden utifrån deras behov 

• Använda de unika miljöer som finns i området 

Tidplan: 
Förstudien f6reslås pågå under perioden mars-september 2013. Därefter kan tillägg och ändringar 
göras efter överenskommelse under hösten 2013 för att dokumentet ska vara aktuellt och ett 
relevant underlag för projektansökan 2014. 

Innehåll för förstudien: 
1. N ulägesanalys intressenter-var är vi 

Identifiering av och dialog med samtliga intressenter; deltagande kommuner, kultur
institutioner, organisationer, MdH, föreningar, f6retag och deras förväntningar och möjligheter 
(ekonomi, miljöer, lokala aktörer m.m.). Vilka vill vara med? Hur? 

2. Bildande samt möten styrgrupp/referensgrupp 
Avstämningsmöten under ilirstudieperioden. Ingå i tid för dialogmöten. 

3. Gemensam vision 
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Visionsskiss som visar exempel på hur det kan se ut visuellt, utformning av miljön, möjligheter 
till interaktion med publik, kringtjänster i form av boende och mat m.m. 

4. Målgrupper 
Vilka är våra målgrupper? Kommuninvånare, kulturturister barnfamiljer, utländska besökare 
eller? 

5. strategi 
Hur når vi målgrupperna? "Hur skapar vi interaktiva multidisciplinära upplevelser i unika 
miljöer fOr vår/våra målgrupper"? Dialog och planering med kulturinstitutioner, MDH, 
kommuner och besöksmål/platser etc. 

6. Miljöer och spelplatser. 
Var böJ:jar vi? Urval och prioriteringsplan fOr miljöerna i området samt plan framåt. 

7. Förslag samverkansplattfonn 
Hur kan den se ut? Vilka ska vara med? Organisation, resurser och kompetenser. 

8. Vårt erbjudande 
Utveckling av kringtjänster; Aktörer boende, mat, transport: vad/hur? Sala silvergruva och eller 
Västerås. Ev. Aktivitets- marknads- och tidsplan. Förslag på aktiviteter; workshop, mini 

pilotevent, spelplatser, infrastruktur, (event, marknadsföring och försäljning) 

9. Pilotevent/seminarie 
Planering och genomfOrande av ett pilotevent (konsert, teater m.m.) där vi bjuder in 
intressenter som fOrväntas vilja delta i det långsiktiga arbetet. Ex på hur det kan se ut t ex 

10. Förslag pi f'mansieringsmodell och organisatlon 
Hur kan projektet drivas efter fOrstudietiden och i ett långsiktigt perspektiv. Förslag på 
finansieringsmodell som bygger på intäkter från näringsliv och offentliga medel samt juridisk 
form. 

11. Löpande dialogmöten 
Löpande möten med projektägare, aktörer; boendeanläggningar, utbildningsanordnare (MHD 
och ABF) aktivitetsfllretag, restauranger och matleverantörer, övriga fllretagare, Teater 
Västmanland, Västmanlandsmusiken, kommunerna m.fl. 

12. Sintrapport och informationsspridning 
Skriftlig rapport samt muntlig informationsspridning till intressenter. Sammanställning av 
resultat, fOrslag till sarnverkansplattform, visionsmodell, organisationsfllrslag, mål och strategi 
fOr genomfOrande av projektet. 

Organisation för förstudien. 
Projektägare till fOrstudien är Hallstahammars kommun. 
En styrgrupp fOr fOrstudien kommer att skapas som består av representanter från kommunerna i 
regionen, kulturinstitutionerna, Mälardalens högskola och Västmanlands läns landsting 
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En projektledare :för filrstudiearbetet kommer att anställas. Förutsatt att erforderliga medel filr 
filrstudiens genomfOrande kan erhållas från samverkansparterna enligt 
finansieringsfilrdelningen här längre ner. 

Förstudiearbetet kan filrhoppningsvis inledas under mars/april och vara avslutat 
augnsti/september 2013. 

Aktiviteter Beräknad kostnad 

Förstudiearbete (ca 350 tim) 150 000 kr 

Miniseminarier/workshop (ingår som en slutdel 100 000 kr 
av filrstudien). Hyra av teknisk utrustning, 
arvoden till :föreläsare och konstnärlig 
personal. 
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Fördelning av kostnad mellan kommuner efter invånarantal per l november 2012 enligt 

SCB 
Kommun Invånarantal Andel Belopp 

2012-11-01 

Arboga 13345 0,045 6 848 

Fagersta 12603 0,043 6467 

Hallstabammar 15352 0,052 7878 

Kungsör 8025 0,027 4118 

Köping 24843 0,084 12 748 

Norberg 5635 0,019 2 891 

Sala 21616 0,073 11092 

skinnskatteberg 4366 0,014 2240 

Surahammar 9862 0,033 5 060 

Västerås 140392 0,480 72 045 

Smedjebacken 10624 0,036 5 451 

Ludvika 25635 0,087 13 155 

Västmanlands läns 50000 
landsting 

Länsstyrelsen 50000 
Västmanland 

Summa 292298 250 000 
/? 

~ --t:-as 
Kultur- och fritidschef 
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