
Maria Sköldqvist brinner för kultur och ser fram emot uppdraget som kultur- och bibliotekschef i Karlshamn.
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Karlshamn får ny kulturchef

I mitten av mars 2018 tillträder Maria Sköldqvist sin nya tjänst som kultur-
och bibliotekschef i Karlshamn.

Maria Sköldqvist kommer närmast från Försäkringskassan där hon har arbetat
som enhetschef i Karlshamn sedan 2011.

Maria har lång erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling både inom
den offentliga och den privata sektorn. Hon har tidigare varit
verksamhetschef inom Alviva AB.



− Vi är väldigt nöjda med vår rekrytering. Att leda och utveckla kultur- och
biblioteksverksamheten är ett spännande uppdrag med många utmaningar. Vi
har valt att prioritera lång erfarenhet och goda meriter inom ledarskap och
verksamhetsutveckling framför spetskunskaper inom kultur- och
biblioteksverksamhet. Spetskompetensen finns hos medarbetarna, säger
Patrik Håkansson, chef för Utbildningsförvaltningen och Marias blivande chef.

Maria Sköldqvist beskriver sig själv som en jordnära person som också präglar
hennes ledarskap och syn på utveckling.

− Det mänskliga mötet är för mig kultur. Uppdraget innebär i hög grad att
skapa mötesplatser där människor kan dela upplevelser. Utveckling
engagerar mig och viljan att ta till vara på alla de möjligheter som bland
annat digitaliseringen erbjuder är en viktig del som intresserar mig mycket.
Andra kulturers influenser är en annan spännande del som jag ser fram emot
att få arbeta med, säger Maria Sköldqvist.

−Jag kommer att lägga mycket kraft på utvecklingen av en god arbetsmiljö
där människor får växa med rätt förutsättningar. Jag kommer att gå in med
öppna ögon och vara lyhörd.

För mer information, kontakta Patrik Håkansson, telefon: 070-266 62 95 och
Maria Sköldqvist, telefon: 070 861 94 52

____________________________________________________________________________

Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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