Projekt Sprinten och Sparbanken Blackbox
- frågor och svar

HUR MYCKET PENGAR FÅR VARA KOMMUN FRÅN
SPARBANKEN SKARABORG?

VAD INNEBÄR SAMARBETSAVTALET MED SPARBANKSSTIFTELSEN?

Sparbanken Skaraborg har, genom Sparbanksstiftelsen, skänkt 20
miljoner kronor i bidrag till Vara kommun, för att uppföra Sparbanken Blackbox. Det är en gåva som Vara kommun tacksamt tar
emot. Totalt med samarbetsavtalet mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus AB om 2 miljoner uppgår satsningen
totalt till 22 miljoner kronor.

Samarbetsavtalet är tecknat mellan Vara Konserthus AB och Sparbanksstiftelsen i Skaraborg. omfattar i huvudsak följande:
1. Blackboxen kommer att heta Sparbanken Blackbox.
Två skyltar kommer att sättas upp i olika väderstreck högst
upp på blackboxens utsida.
2. Sparbanken Blackbox logotype kommer att exponeras i de
olika tryckta och digitala marknadsföringsinsatser som sker,
i nuläget genom att exempelvis marknadsföras i det tryckta
programbladet som skickas ut två gånger per år, synliggörande
på den digitala tavlan vid entrén vid Konserthuset samt exponering på kommunens digitala skyltar vid E20.

VARFÖR GER SPARBANKSSTIFTELSEN I SKARABORG ETT SÅ STORT BELOPP TILL VARA KOMMUN
OCH VARA KONSERTHUS AB?
Sparbanksstiftelsens styrelse har börjat arbeta med ett mer
framåtsyftande, strategiskt arbete som innebär att vara med och
driva tillväxt och utveckling inom bankens område. Detta ligger
väl i linje väl i linje med stiftelsens stadgar där det framgår att
förutom att främja sparsamhet även verka för att främja näringsliv,
forskning, utbildning, idrott och kultur. Vara kommuns satsning på
projekt Sprinten med Sparbanken Blackbox bidrar till tillväxt och
utveckling för hela bankens område. Utvecklingsinsatserna syftar
till att fler människor väljer att bo, verka och besöka vår bygd, och
därmed också väl i linje med Sparbanksstiftelsens intentioner.

3. Sparbanken erhåller 6 biljetter kostnadsfritt till alla arrangemang i konserthuset där Vara Konserthus står som avsändare.
4. Arrangera ett evenemang per år för besökare från Vara,
Essunga, Skara och Götene kommuner, där de kan ta del av
kulturutbudet. Konserthuset ska därvid tillhandahålla blackboxen (inklusive ljud- och ljusanläggning) utan kostnad. Sparbanken Skaraborg står för övriga kostnader i samband med
arrangemanget
5. Arrangera ett evenemang per år för sin egen personal och/eller
kunder. Konserthuset ska därvid tillhandahålla blackboxen utan
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VARFÖR SATSAR VARA KOMMUN PÅ KVARTERET
SPRINTEN?

kostnad (inklusive ljud- och ljusanläggning). Sparbanksstiftelsen
står för övriga kostnader i samband med arrangemanget.

Forskning och erfarenhet visar att tillgång till kultur och kompetens är en viktig faktor för tillväxt och utveckling. Inom Skaraborgs
kommunalförbund har en omfattande studie gjorts för att utröna
vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och
verka i vår bygd. Av de faktorer som nämns är tillgång till kompetens förstås en viktig faktor och här är Lagmansgymnasiet en avgörande spelare i sammanhanget. Ytterligare faktorer är tillgången
på natur- och besöksmål, möjlighet att bosätta sig på landsbygden
med närhet till staden, tillgång till attraktiva boenden och tillgången till kulturell verksamhet. Här spelar Vara Konserthus en viktig
roll – inte bara för Vara kommun – utan för hela Skaraborg och
dess närhet.
Vara kommun utgår från principen att växa till och veckla ut redan gjorda lyckosamma satsningar – det är tillväxt och utveckling
för oss i Vara kommun. Och vi vet att våra satsningar har positiva
effekter. Enligt den senaste medborgarundersökningen från SCB
trivs invånare att bo och leva i Vara kommun, antalet invånare är
stabilt och ökar något, handelsindexet ligger långt över jämförbara kommuner och bostadspriserna pekar uppåt liksom att det
produceras nya bostäder. Det är tecken på tillväxt och utveckling
i en liten landsbygdskommun som Vara. Det är nu väldigt positivt
att en aktör som Sparbanksstiftelsen vill vara med och utveckla
vår verksamhet.

6. Sparbanksstiftelsen betalar 2 mnkr till Vara Konserthus AB i
ersättning. Utbetalning sker i januari 2019.
VAD ÄR PROJEKT SPRINTEN?
Att utveckla kvarteret Sprinten innebär att skapa en mötesplats
för bildning och kultur för studenter, besökare och invånare i alla
åldrar. En mötesplats som möter framtidens krav och behov och
där utgångspunkten är att med kultur och bildning skapa möjligheter för tillväxt och utveckling. Projektet omfattar olika delar;
byggandet av den nya scenlokalen, Sparbanken Blackbox, utbyggnad av Lagmansgymnasiet, etablerandet och byggnation av lokaler
till den gymnasiala friskolan AMB, förutsättningar för en hotelletablering samt bostadsbyggande.
Projektet har redan gett effekter. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) innebär fullt utbyggd 150
ytterligare gymnasielever i Vara kommun. Skolan genererar ca 30
arbetstillfällen i den kunskapsintensiva sektorn. Lagmansgymnasiet
har på två år dubblerat antalet sökande, från 75 elever år 2016
till 148 stycken år 2018 och detta tillsammans med satsningen på
en utökad vuxenutbildning föranleder att skolan behöver utökade
lokaler. Flera bostadsproduktioner är under uppstart och tillskapandet av förutsättningar för en hotelletablering i området pågår.
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VARFÖR BYGGS EN NY EN SCENLOKAL?

musikbranschens utveckling med behov av större publik till varje
spelplats. Den nya lokalen betyder också att Vara Konserthus kan
genomföra arrangemang som lockar unga vuxna, en publikgrupp
som annars inte så ofta besöker konserthus i landet. En scenlokal
av det här slaget innebär också att Vara kommun/koncern kan
tillmötesgå önskemål uttryckta av kommunens invånare i den senaste medborgarundersökningen, nämligen att satsa på ett större
kulturutbud/fritidsaktiviteter för yngre vuxna.

Med Sparbanken Blackbox kommer Vara Konserthus kunna
arrangera en rad nya typer av föreställningar, konserter och event.
Den nya lokalen med sitt platta golv, generösa takhöjd och teleskopläktare erbjuder en stor flexibilitet och kan snabbt ställas om
beroende på aktivitet. För Vara Konserthus innebär satsningen
en möjlighet att utveckla och stärka verksamheten för framtiden
inom såväl scenkonsten som inom konferensområdet. Sparbanken
Blackbox kommer att bli en unik arena i sitt slag och i Skaraborg
med omnejd finns inga liknande eller motsvarande lokaler.
Idag kommer artisternas inkomster i allt högre utsträckning från
turnéer. Dessa turnéer ska på ett effektivt sätt möta en så stor
publik som möjligt för att finansiera en kostsam turnéverksamhet.
Turnéer har på så sätt ersatt intäkterna från skiv- och CD-försäljningen som försvann när billiga streaming-tjänster blev tillgängliga.
Mot bakgrund av denna utveckling lägger produktionsbolag och
artister upp sina turnérutter för att få en så stor artistisk och
ekonomisk utdelning som möjligt. I och med denna utveckling har
spelplatsernas storlek blivit en allt viktigare fråga.
Med en kapacitet på upp till 1000 stående personer i Sparbanken
Blackbox kan större turnéproduktioner uppträda i Vara Konserthus. Konserthusets Stora salen med sina 517 platser sätter
en begränsning i ekonomi och därmed också vilka artister som
är möjliga att få till Konserthuset. Den nya kapaciteten möter

VAD KOSTAR SATSNINGEN PÅ KVARTERET
SPRINTEN?
Investeringen i bildnings- och kulturklustret uppgår till totalt 183
mnkr.
- Byggnationen för AMB uppgår till 58 mnkr och finansieras genom hyresintäkter från AMB (3,35 miljoner kronor årligen).
- Utbyggnaden av Lagmansgymnasiet uppgår till 44 miljoner kronor årligen och ger en hyresökning om 1,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har kompetenserat detta med 2 miljoner kronor
till Bildningsnämndens driftsbudget.
- Blackboxens kostnad uppgår till 85 miljoner kronor, varav nu
Sparbanken bidrar med 20 miljoner kronor för byggnationen.
Utökade hyreskostnader uppgår till 4 mnkr, varav kommunfullmäktige har kompenserat Vara Konserthus med 2 miljoner kronor
årligen. Regionen har utökat sitt bidrag till Vara Konserthus med
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budget. Sedan tidigare fanns ett uppdrag till förvaltningen att söka
externa medel. Denna process drog ut på tiden. Från Vara Konserthus AB var man beredd att ta den utökade kostnaden och
då finansiera det genom extern upplåning. Denna upplåningsram
måste fastställas av kommunfullmäktige, vilket gjordes den 2 maj
2018.
Om man inte hade haft en upplåningsram från KF så hade bygget
behövt stoppas och det hade kostat Vara kommun stora belopp
i stilleståndskostnader i byggnationen och att verksamheten inte
hade kunnat ta de nya lokalerna i bruk som planerat. Scenkonsten
är verksamhet som har lång framförhållning i sin planering.
Sparbanken Skaraborg har genom sitt bidrag täckt kostnadsökningen, vilket gör att upplåningsramen inte behöver användas.

0,6 miljoner kronor och resterande täcks genom intäkter från
arrangemangen.
De årliga kommunala driftskostnaderna för projektet uppgår således till 2+2 = 4 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av
kommunens samlade driftbudget (2019 års nivå).
VARFÖR BLEV BLACKBOXEN DYRARE ÄN TIDIGARE UPPSKATTNINGAR?
En första uppskattning av kommunens upphandlade arkitektfirma
innebar att kostnadsnivån uppgick till 35 miljoner kronor, vilket
sedan visade sig vara för låg och uppskattades till 63 miljoner kronor. När byggbolaget (PEAB) gör den så kallade produktionskalkylen för blackboxen (en detaljerad beräkning) uppgår kostnaden
till 85 miljoner kronor i stället för 63 miljoner kronor vilket beror
på mer omfattande verksamhetsanpassningar än vad tidigare hade
uppskattats, markförhållanden samt en hög konstadnivå inom
byggbranschen i och med marknadsläget.

HUR FINANSIERAS VARA KONSERTHUS AB?
Vara Konserthus AB har årligen cirka 70 000 besökare och
omsätter 55 miljoner kronor (2018). Vara Konserthus får årligen
22,6 miljoner kronor i bidrag från Västra Götalandsregionen för
sitt scenkonstuppdrag. Vara kommun står för 14 miljoner kronor
årligen vilket motsvarar 1,4 procent av kommunens samlade
driftbudget (inklusive utökning av 2 miljoner kronor för blackboxen). Övriga intäkter från besökare och övriga sponsorer uppgår till
18,6 miljoner kronor årligen. Det är en för branschen hög egenfinansiering, dvs hög andel av biljettintäkter.

VARFÖR TOG KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) BESLUT OM EN UPPLÅNINGSRAM FÖR VARA KONSERTHUS AB?
Kommunfullmäktige hade tidigare beslutat att man inte var beredd att satsa mer pengar än de 63 miljoner kronor, som fanns i
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HUR SKA DEN ÖKADE HYRESKOSTNADEN FINANSIERAS AV VARA KONSERTHUS?
Den utökade årliga hyreskostnaden för Vara Konserthus efter
ombyggnaden uppgår till ca 4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har beslutat att utöka bidraget till konserthuset med 2 miljoner
kronor och Västra Götalandsregionen har utökat sitt bidrag med
0,6 miljoner kronor årligen. Resterande täcks genom ökade intäkter från arrangemang och sponsorer.
Det är en stor kapacitetsökning för Vara Konserthus som åstadkoms för en driftskostnadsökning på 2 miljoner kronor (0,2
procent av kommunens samlade driftbudget). Det tillskapas ytterligare en scenlokal med plats för upp till 1 000 personer, ca 450
sittande i bankett samt inte minst plats för allt fler konferensgäster.
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