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Inrättande av ett nytt kultur- och fritidskontor 

INLEDNING 
Förslag om att ett gemensamt kultur- och fritidskontor inrättas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/41/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 

Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Dnr 2013/83 

iill, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/41/1, inrätta ett nytt 
kultur-och fritidskontor, samt 
att externrekrytering av kontorschef påbörjas. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att, i enlighet med förvaltningens förslag, Bilaga KS 2013/41/1, inrätta ett nytt 
kultur-och fritidskontor, samt 

att externrekrytering av kontorschef påbörjas. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Ut d ra g s bestyrka n d e 
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Den politiska utskottsorganisationen har i januari 2013 ändrats så att det numera 
finns ett kultur- och fritidsutskott som kommer att hantera en stor del av frågorna 
inom kultur- och fritidsområdet 

Då kultur- och fritidsfrågorna är ett viktigt profilområde för Sala kommun föreslås 
att ett gemensamt kultur- och fritidskontor inrättas. Kontoret bör ges samma ansvar 
som den tidigare kultur- och fritidsförvaltningen hade. Även kulturentreprenören 
bör organiseras under det nya kontoret. Fördelen med att samla kultur- och 
fritidsfrågorna under ett och samma kontor är dels att samordningsvinster kan 
göras i det dagliga arbetet och dels att styrning och ledning underlättas om det 
nyinrättade kultur- och fritidsutskottet får ett sammanhållet kontor att arbeta 
gentemot. 

En viktig uppgift för ett nytt kultur- och fritidskontor kommer att vara att 
säkerställa att de båda områdena kultur och fritid ges likvärdigt utrymme och 
möjlighet till profilering. 

De frågor som gäller fastighetsskötsel (ej verksamhetsvaktmästeri J föreslås även 
fortsättningsvis att organiseras under Tekniska kontoret 

Rekrytering av kontorschef bör påbörjas snarast Förslaget är att tjänsten som 
kontorschef utlyses externt. Kostnaden för ny kontorschef finansieras inom ramen 
för kommunstyrelsens förvaltning. l awaktan på att ny kontorschef tillträder 
upprätthåller kontorschefen för Medborgarkontoret Silvana Enelo Jansson den 
funktionen. 
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