
KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

MISSIV 

Bilaga KS 2013/10/1 

Avveckling av kulturhusgruppen 

Kommunstyrelsen beslutande 2011-02-1 O, § 23, att tillsätta en styrgrupp fOr 
kulturhus med uppgift att senast i samband med Strategisk plan 2013-2015 
redovisa ett fllrdigt, ekonomiskt beräknat, filrslag till uppfilrande av en 
multifunktionell kulturbyggnad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2011-09-
20, § 217, en rad olika inriktningsbeslut filr styrgruppens fortsatta arbete. 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-10, § 227, att fildänga utredningstiden fOr 
ett nytt kulturhus tom 2013-03-01. Uppdraget kompletterades med att utreda 
möjligheterna till ett kulturhus i lasarettsområdets gamla matsal eller alternativt 
kvarteret Täljstenen. 

Kulturhusgruppen har nu begärt att få avsluta sitt arbete, att redovisa vad som 
gjorts hittills i form av ett PM samt överlämna frågans vidare hantering till 
kommunstyrelsen. 

Jag filreslår kommunstyrelsen besluta 

att styrgruppen for nytt kulturhus avvecklas och upphör from 2013-01-31 

att styrgruppen for nytt kulturhus slutredovisar hittills utfOrt arbete till KsLU den 
29 januari 2013 

att ledningsutskottet övertar styrgruppens fortsatta uppdrag 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordforande kommunstyrelsen 
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Styrgrupp för nytt kulturhus 
Kommunstyrelsens förvaltning 

2013 -Of- 16 

ÖVERLÄMNADE AV KUL TURHUSUTREDNING TILL KSLU 

Bakgrund och initierande beslut 
Under inledningen av mandatperioden 2010-2014 initierade den politiska 
ledningen utredning av nytt kulturhus. Syftet var att tillskapa en utredning kring 
nytt kulturhus; dess förutsättningar i termer av innehåll; sammanforingav 
kommunala och kulturella verksamheter mm. 

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-21, § 124, i reviderad strategisk plan, att 
avsätta 400 tkr får en utredning. med sikte på att igångsätta byggnationen av ett 
kulturhus under mandatperioden. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 att tillsätta en politisk styrgrupp att 
leda utredningen mot nytt kulturhus tillsammans med en politisk referensgrupp och 
en projektgrupp. Styrgruppen för ett kulturhus i Sala startade sitt arbete efter detta 
beslut. 

l september 2011 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut på att styrgruppen 
inriktar sitt arbete på att inrikta arbetet mot en lokalisering av nytt kulturhus till 
lasarettmatsalen vid stadsparken. 

Kommunstyrelsen gav i beslut §117 vid sammanträde 11 oktober 2012 Styrgruppen 
i uppdrag att enligt tidigare direktiv fårdigställa utredning kring nytt kulturhus med 
målet att som enligt beslut att" st;yrgruppen senast i samband med strategisk plan 
2013-2015 redovisar ett färdigt, ekonomiskt beräknat, förslag till uppförande aven 
multifunktionell kulturbyggnad, " och att" st;yrgruppen skalllämna förslag till 
driftsorganisation av Kulturhuset med kostnadsberäkning senast april2012. "l 
beslutet ingår fårlängd utredningstid till 2013-03-01 och att i utredningsuppdraget 
ingår att även utreda möjligheterna till ett kulturhus i kvarteret Täljstenen. 

Styrgruppen för nytt kulturhus föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avsluta kulturhusutredningens arbete och att arbetet överlämnas till KSLU 

Glenn Andersson 
Ordförande styrgruppen 
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