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Svar på medborgarförslag om alternativ arbetsmetod för att 
utveckla kulturkvarteret Täljstenen 
Birgitta Sundberger, på uppdrag av föreningen Ideell kultur i Sala, inkom 2 
december 2013 med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en 
arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen samt engagerade 
medborgare får i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret 
Täljstenen. 

Denna grupp ska i dialog med medborgarna genom allmänna möten se till 
medborgarnas önskan angående kulturkvarteret Målet är att kulturkvarteret 
Täljstenen ska fungera som mötesplats i centralorten Sala kommun. Att i dialog med 
medborgarna se på kulturkvarteret som en dynamisk plats, som kan utvecklas efter 
hand, med inriktning på kulturverksamheten. Ett delmål är att komplettera 
Täljstenen med en lokal för scenkonst, loger och förvaring av utrustning. 

I arbetet med att utveckla kulturkvarteret ska det ingå respekt för kulturkvarterets 
värden som till exempel byggnadshistoriska värden, socialhistoriska värden eller 
upplevelsevärden. 

Kultur- och fritidskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget 

Sala kommun har en kulturplan vars framtagande har skett i nära samarbete med 
föreningar, medborgare, kulturutövare med flera. I kulturplanen står bland annat att 
kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där invånare kan träffas för 
social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Att kultur- och 
mångkulturalitet är viktiga framtids- och utvecklingsfrågor och behovet av 
mötesplatser som social plattform för invånares känsla av gemenskap är 
betydelsefull. Sala kommun ska tillsammans med andra aktörer medverka till att det 
finns mötesplatser, en kulturell arena med lokaler där invånare kan samlas för olika 
former av skapande och kreativa aktiviteter. 

Vidare säger kulturplanen att Sala kommun ska utveckla, samordna och stärka 
tillgängliga kulturella mötesplatser där invånarna kan träffas för social gemenskap, 
upplevelser och erfarenhetsutbyten. Sala ska genom utveckling/ombyggnad/ 
tillbyggnad av befintlig byggnad eller nybyggnation tillskapa en större lokal för 
kultur, möten och andra evenemang i Salas tätort, utöver redan befintliga lokaler i 
Sala kommuns mindre orter. Detta kan med fördel ske i samverkan mellan 
offentliga, ideella och privata aktörer. Kulturkvarteret Täljstenen ska fortsätta 
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Kommunstyrelsen 

utvecklas för att ytterligare ta vara på dess möjligheter och att redan befintliga 
lokaler ska görs mer ändamålsenliga. 

Kulturplanen ligger i linje med förslagsställarens förslag när det gäller hur 
utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen kan ske. 

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

att ge kommunstyrelsen/kultur- och fritidsutskottet i uppdrag att ta fram en 
utvecklingsplan för kulturkvarteret Täljstenen 

att en referensgrupp tillsätts med representanter för kulturorganisatio ner samt 
övriga intressenter för aktiv dialog 

att medborgarförslaget är besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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YTTRANDE 

Ang alternativ arbetsmetod för att utveckla kulturkvarteret 
Täljstenen 

Bakgrund 

l 

Gruppen bestående av medlemmar och styrelseledamöter i föreningen Ideell Kultur 
i Sala (IKS) vill med förslaget ta fram en alternativ arbetsmetod till utveckling av 
kulturkvarteret Täljstenen. 

Målet är att kulturkvarteret Täljstenen skall fungera som mötesplats i centralorten 
Sala kommun. Att i dialog med medborgarna se på kulturkvarteret som en dynamisk 
plats, som kan utvecklas efterhand, med inriktning på kulturverksamhet. Och man 
ser ett delmål att komplettera kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för 
scenkonst, loger, förvaring av utrustning. 

Gruppens förslag är en arbetsgrupp bestående av representanter för kommunen 
samt engagerade medborgare får uppdraget att ta fram en utvecklingsplan för 
kulturkvarteret Täljstenen. Detta skall ske via dialogmöten och allmänna möten med 
medborgarna. 

l arbetet med att utveckla kulturkvarteret Täljstenenskall det även ingå respekt för 
kulturkvarterets värden. Värden som t. ex. byggnadshistoriskt värde, 
byggnadstekniskt historiskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt 
värde, socialhistoriskt värde eller teknikhistoriskt värde eller upplevelsevärden som 
arkitektoniskt värde, konstnärliga värden, patina, miljöskapande värden, 
identitetsvärden, kontinuitetsvärden, traditionsvärden eller symbolvärden som i sin 
tur kan förstärkas av graden av autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, tydlighet, 
sällsynthet och representativitet. 

Yttrande 

Sala kommun har beslutat om en kulturplan där arbetet att ta fram underlag har 
skett i nära samarbete med föreningar, medborgare, kulturutövare med flera. 

l kulturplanen 2014-2017 står bland annat... 

Mötesplatser 
Kommunen ska medverka till att det finns mötesplatser där invånare kan träffas för 
social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. Kultur- och mångkulturalitet 
är viktiga framtids- och utvecklingsfrågor och behovet av mötesplatser som social 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

plattform för invånares känsla av gemenskap är betydelsefull. Sala kommun ska 
tillsammans med andra aktörer medverka till att det finns mötesplatser, en kulturell 
arena med lokaler där invånare kan samlas för olika former av skapande och 
kreativa aktiviteter. 

• Att utveckla, samordna och stärka tillgängliga kulturella mötesplatser där invånare 
kan träffas för social gemenskap, upplevelser och erfarenhetsutbyte. 
• Att genom utvecklingjornbyggnad/tillbyggnad av befintlig byggnad eller 
nybyggnation tillskapa en större lokal för kultur, möten och andra evenemang i 
Salas tätort, utöver redan befintliga lokaler i Sala kommuns mindre orter. Detta kan 
med fördel ske i samverkan mellan offentliga, ideella och privata aktörer. 
• Att Kulturkvarteret Täljstenen ska fortsätta utvecklas för att ytterligare ta vara på 
dess möjligheter. 
• Att de redan befintliga lokalerna görs mer ändamålsenliga. 

Kultur- och fritidskontoret anser att den beslutade kulturplanen ligger i linje med 
gruppens förslag när det gäller hur utveckling av kulturkvarteret Täljstenen kan ske. 

Kultur och Fritid 

Roger Nilsson 
Kontorschef 
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e.u av styrelsen i Ideell kultur i Sala 

Alternativ arbetsmetod att utveckla 
kulturkvarteret Täljstenen 

Vi som lämnar in medborgarförslaget är styrelseledamöter samt medlemmar i föreningen Ideell 

kultur i Sala (IKS). 

Bakgrund 
Under hösten 2013 har en utredning om eventuellt kulturhus i kulturkvarteret Täljstenen pågått. 

Utredningen har lett till ett förslag presenterat på KS ledningsutskott 2013-11-26, §303. 

Förslaget som presenterades innebär en stor påverkan på kulturkvarteret och kulturkvarterets 

värden. 

Gruppen bakom det nu inkomna medborgarförslaget vill med sitt förslag ta fram en alternativ 

arbetsmetod till utveckling av kulturkvarteret Täljstenen. 
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Mål 
Kulturkvarteret Täljstenen fungerar som mötesplats i centralorten Sala kommun. Kulturkvarteret 

inrymmer Aguelimuseet, bibliotek, ungdomslokal, cafe samt flera lokaler för tillfälliga evenemang. 

Målet är att i dialog med medborgarna se på kulturkvarteret Täljstenen som en dynamisk plats, som 

kan utvecklas efterhand, med inriktning på kulturverksam heter. 

Delmål: 
Att komplettera kulturkvarteret Täljstenen med en lokal för scenkonst, samt utrymmen för loger, 

samt utrymmen för förvaring av scenutrustning som tex teknisk utrustning. 

Arbetsmetod och förhållningssätt 
Den l juli 2012 startade en ny politisk organisation i Sala kommun. "Målet med den nya 

organisationen är att den politiska styrningen ska bli tydligare och att fokus läggs på kvalitetsarbete, 

medborgardialoger och långsiktiga strategier för ökad inflyttning och utveckling av kommunen." 

Citat http:/lwww.sala.se/organisation/Politik--namnderl/ 

Till den nya arbetsmetoden hör ett nära samarbete med medborgarna. Vi som är engagerade inom 

kultur anser att det nära samarbetet med medborgarna är en mycket bra arbetsmetod, och att 

arbetet med hur kulturen och kommunen ska fungera ihop, långsamt men säkert håller på att 

utvecklas till det bättre. Vi anser att den bästa utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen uppnår vi 

genom just samarbetet med medborgarna. 

Arbetsmetod 
Vårat förslag är att en arbetsgrupp bestående av representanter för kommun samt engagerade 

medborgare får uppdraget att ta fram utvecklingsplaner för kulturkvarteret Täljstenen. Denna grupp 

ska i dialog med medborgarna, genom allmänna möten se till medborgarnas önskan a ng. 

kulturkvarteret. 

Förhållningssätt 
För att garantera en god utveckling av miljön vill vi att det ska finnas förhållningssätt som ligger till 

grund för det fortsatta arbetet i kulturkvarteret. 

l arbetet att utveckla kulturkvarteret Täljstenen ingår det att alla förslag som tas fram ska förhålla sig 

med respekt för kulturkvarterets värden. Värden är tex byggnadshistoriskt värde, 

byggnadsteknikhistoriskt värde, arkitekturhistoriskt värde, samhällshistoriskt värde, socialhistoriskt 

värde eller teknikhistoriskt värde eller upplevelsevärden som arkitektoniskt värde, konstnärligt 

värde, patina, miljöskapande värde, identitetsvärde, kontinuitetsvärde, traditionsvärde eller 

symbolvärde, som i sin tur kan förstärkas av graden av autenticitet, kvalitet, pedagogiskt värde, 

tydlighet, sällsynthet och representativitet. 

Kulturkvarteret Täljstenen består av ett flertal byggnader där flera av dem har just värde för 

kulturmiljön. Men sen finns det ytterligare ett värde i kulturkvarteret, platsens själ. Det är samspelet 
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mellan verksamheter, användandet av lokaler och möten mellan människor som ger denna unika 

miljö en själ. Ett kulturkvarter existerar genom den mänskliga aktiviteten och det ständiga samspel 

som pågår människor emellan. Människorna, besökare och verksamma är resurser. För att hålla ihop 

kulturkvarteret med alla olika verksamheter krävs det kompetens. Arbetet kräver både förståelse 

och insikt i kulturens värld samt serviceanda. l att utveckla kulturkvarteret Täljstenen måste det 

därför även ingå att bredda och utveckla kompetensen hos varande och blivande personal. 

Vi vill därför att i arbetet att utveckla ett kulturkvarter som Täljstenen måste ett stort arbete läggas 

ned på att se vilka möjligheter som finns att utveckla miljön samtidigt som lokaler och miljö ska 

fungera, utan att förstöra platsens olika värden. Samt att oberoende av vem som sköter drift och 

service, om det ligger på kommunen eller genom avtal på fristående verksamhet, så måste det finnas 

krav på lämplig kompetens. 

Lars Kvarnström 

Ordförande IKS 

Carina Sjöberg 

Kassör IKS 

Stefan Löfgren 

sekreterare /KS 

Birgitta Sundberger 

Styrelseledamot /KS 

Mats Nolemo 

Styrelseledamot IKS 

ABFs representant i IKS Aguelimuseets Vänners representant i IKS 

Nils Johansson Hans Harryson 

Sa/a Konstförenings representant i IKS Arr. Sa/a Teaterförenings representant i /KS 
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