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KULTUR- OCH FRITIDS—

NÄMND

Sammanfattning året  som  gått

Under  2017  handlade väldigt  mycket  om anlägg—

ningar- både kultur- och fritidskontorets egna såväl

föreningslivets. Ransta idrottshall projekterades och

föreningslivet involverades tidigt. [ Ransta idrottshall

planeras inrättandet av ett bibliotek/medborgarkon-

tor. Byggstart skedde i oktober och nu ser vi frame-

mot färdigställandet.

Lärkans familjebad/gym hade tidigare stängt alla röda

stor-/lätthelgdagar/afton, dvs. när allmänheten var le-

dig. För att bli mer medborgare vänligt mot våra gäs-

ter ändrades öppethållandet på Lärkan. Antalet besö-

kande på simhallen ökade med ca 3 000 besök. Sim-

hallen drabbades av vattenläcka och tvingades stänga

tidigare inför sommaren och öppna senare på hösten.

Föreningslivet avbröt ett mycket långt skötselavtal

gällande populära och välbesökta Långforsbadet som

återgick i kommunalskötsel.

Sommarlovsaktiviteter med stöd av Myndighet för

ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) utökades

med ny verksamhet för barn mellan 6-9 år vid Måns

Ols under juli månad.

Biblioteket redovisar en minskning med ca 8 000 gäl-

lande besöksantalet. En analys av detta kommer att

genomföras. Under året påbörjades också första fasen

av regionalsamverkan gällande biblioteksverksam-

heten i länet genom att "tagga” ca 60 000 media med

RFID.

Blå Salen genomgick en efterlängtad renovering med

bland annat nytt golv, komplettering av klinkers, ny

ljudanläggning samt säkerställning av trappan ut till

solgården.

Föreningslivet har fått ta del av 14,2 miljoner när Sala

kommun godkände bildandet av naturreservat. Pengarna

delades ut till Föreningarna och samlingslokalorganisat-

ionerna för projekt och investeringar.

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits

enligt övergripande politiska mål och beslutade

åtaganden.

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett

överskott med 296 tkr.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens upp—

gifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid

arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäk—

tige antagna målen inom verksamhetsområdet.

Kultur- och fritidsnämnden har också till uppgift att, i

den mån gällande författningar eller beslut av kom-

munfullmäktige, ej föreskriver annat med uppmärk-

samhet följa utvecklingen i de frågor som gäller

kultur— och fritidsverksamhet i kommunen.

4(9)

4 (9)

ORGANISATION

Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten

inom nämnt område. Samtidigt är alla verksamheter

samlad till en gemensam förvaltning där kommunsty-

relsen är anställningsmyndighet. Kultur- och fritid be-

står av kultur- och fritidskontoret och ett flertal verk-

samheter.

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor

med kultur- och fritidschef och sex verksamhetsområ-

den. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fri-

tidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsik-

tigt för att tillsammans uppnå visionen ”Sala kommun

ska ha passerat 25 000 invånare, 2024".

Inom kontorets verksamhet ingår:

'Anläggningar IBibliotek -Fritid — Rörelse- Idrott-

Kultur—skola  — LSS/fritid— Kaplanen oKv.

Täljstenen/Ungdomslokalen -Kultur -Simhallen

Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadmi-

nistration, administrativ personal, ekonomipersonal

och HR-personal med kommunstyrelseförvaltningen.

Viktiga händelser året som gått

Lärkans familjebad/gym har öppet alla röda stor-

/lätthelgdagar och afton.

] Simhallens omklädningsrum uppstod en läcka i

duschgolvet som medförde omfattande renovering

och stängning av omklädningsrummen from juni tom

oktober. Dessutom har spillvattenpumpen byts ut.

Långforsbadet har efter långvarig föreningsdrift i Sala

Simsällskaps regi återgåtti kommunal drift.

Projektering och byggstart av ny idrottshall/ biblio—

tek/medborgarkon tor i Ransta

Fritidsutvecklare, Daniel Watkinson anställdes under

hösten

Sala stadsbibliotek firade 30 år i befintliga lokaler

med författarbesök och arkitekternas tankar om

biblioteket

Renovering av Blå Salen har genomförts under som-

maren iform av målning och lagning av klinkers, trap—

pan ut till solgärden samt nytt golv.

Karta över populära Gruvdammsrundan har revide-

rats och trycks upp eftersom upplagan tog slut och ti-

digare karta trycktes 2004.

Utökning av sommarlovsaktiviteter med stöd av Myn-

dighet för ungdoms och civilsamhällesfrågor [MUCFj

har genomförts för barn mellan 6-9 år vid Måns Ols

under juli månad.

Inrättande av Sala kommuns kulturarvsstipendium

som avser attstödja, uppmuntra och skapa uppmärk-

samhet kring speciellt framstående bevarande- och

utvecldingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer

runt om i Sala kommun.

Sala kommuns kultur- och fritidsnämnd övertog ut-

delningen av Silverskölden för kommunens bästa id-

rottsprestation (tidigare Sala Allehanda].



Ekonomi

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK
ANALYS

    

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget—av—

2016  2017  2017 vikelse

Externa in-__ —5 761 -5 146 -5 601 455
takter

"Item ””- -3 689 -929  1 045 116
takter

571

'  Köp av hu-

vudverksam- 9 049  8  607 8 645 -38

het, bidrag

Persona" 18 778 19 770 19 064 705
kostnader

ow'ga kon" 8966 7 500 7 547 -47
nader

Interna km" 15 158 14 142 15 038 -896
nader

   
De stora budgetavvikelserna  gällande  intäkter och
kostnader  härrör från  de aktiviteter som använts för
att skapa verksamhet för sommaraktiviteter genom
bidrag från  MUCF,  Myndigheten för ungdoms— och ci—
vilsamhällesfrågor.

DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-

2016 2017 2017 awikelse

_EöTaltningsledning 2 715 3 008 2 942 66

Biblioteksverksamhet 7 464 7 896 7 870 26

Kultur 2 962 3 099 3 181 -82

Fritid 10 862 10 393 10 415 -22

Simhall 3 657  4  369 4 105 265

Anläggningar 11 098 11 133 11 102 31

Täljstenen/ungd lok. 3 742  4  046 4 034 12

    

  
        t,) :  .a

. '?"
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Nettokostnadsavvikelsen på 296 tkr fördelar sig på
Silverfestivalen, 75 tkr samt förändring i semesterlö—
neskuld, 140 tkr, och vakanser, 81 tkr.

INVESTERINGAR

Tkr Bokslut Budget Bokslut Budget-av-

2016 2017 2017 VIkeIse

We 0

Utgifter 303 [)

ry.—re.. 191"

ha.

    
I

 

Kultur och fritidsnämnden har inte haft några investe
ringar 2017

361

 

  

5 (9)

Målavstämning

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra

till att uppnå fullmäktiges mål. Mäluppfyllelsen bedöms utifrån indikato-

rer som samtliga redovisas i bilagan lndikatorsammansta'llning.

.Måletärheltuppfyilt  l  Måleta'r delvis uppfyllt OMälet ärinte uppfyllt

©Mätindikator saknas ®lngen mätnIng

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE

X Inget mål satt

MÅL:  VÄXANDE SALA

X

MÅL: EN  LÅNGSIKTlG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

X

MÅL: EN LÄNGSIKTIG MIUÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

All berörd personal inom kultur och fritid skall
.

vara utbildad i Ecodrive.

KOMMENTAR:  Kopieringssystemet FollowMe har introducerats

på Stadsbiblioteket och på kontoret. Detta hoppas vi skall

medföra minskat antal onödiga utskrifteri framtiden.

Berörd personal har Ecodrive utbildning för miljövänlig och

ekonomisk körning

PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:  NÖJDA MEDBORGARE  OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom
.. . .  _  ®o

att arbeta for att antaletbibllotekslan per In-
vånare överstiger rikssnittet samt att antalet
besökande i simhallen överstiger 90 000.

MÅL: GOD  SERVICE AV  HÖG  KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom 0
att i åk 2 ska 85  %  av eleverna uppnått må—
len för simkunnighet.

MÅL:  PÅVERKAN  OCH  lNFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE

Nämndens målsättning är att med—
borgarna upplever att de har möj-
lighet till inflytande och påverkan,
ex. vis när antalet inköpsförslag via
webben utgör 10  %  av alla mediein-
köp.

O

KOMMENTAR: 85  %  simkunnighet i åk 2 är ett högt viktigt

mål som kulturoch fritid har närmat sig är från år.



PERSPEKTIV  MEDARBETARE

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ

Sjukfrånvaron inte överstiger 5  % o

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden  bidrar till målet när resultatet i

medarbetarundersölmingen kring mening,

lärande och motivation visar 3,5 eller högre

samt när alla medarbetare anställda mer än

ett är har minst ett medarbetarsamtal med

sin chef.

MÅL: TYDLlGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när re-

sultateti medarbetarundersökningen kring

uppskattning, förtroende och ansvar visar

3,7 eller högre, när resultatet i medarbetar-

undersökningenkring mål, utvärdering och

förväntan visar 3,7 eller högre samt när an-

tal tillsvidareanställningar som avslutats

från arbetsgivarens sida [utöver hälsoorsak)

är 5 eller mindre.

®

KOMMENTAR: Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000

kr  i  friskvårdspeng per år.

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år.

Två gemensamma personaldagar för personale och verksam—

hetsutveckling genomförs årligen.

Medarbetarenkäten genomförs centralt vart 3;e år.

Framtiden

Kultur— och fritidskontorets verksamhet är att ge invå—

narna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, av—

koppling, positiva upplevelser och livsstils—förändringar

inom kultur- och fritidssektorn, i synnerhet för barn och

ungdomar.

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering

på ny simhall

Kulturkvarteret Täljstenen som kulturcenter ska fortsätta

att utvecklas till ett brett aktivitetsområde där olika kul-

turyttringar för alla åldrar, samt ungdomsverksamhet

ges utrymme.

Isamarbete med olika aktörer utveckla aktiviteter för

avgiftsfria aktiviteter med hjälp av medel från Socialsty—

relsen

Inventering av och handlingsplan för offentlig konst  i

kommunen behöver påbörjas.

Utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblio—

teksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden

och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Ett

större medieutbud ska kunna nås av flera medborgare
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på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett gemen—

samt biblioteksdatasystem, gemensam bibliotekskatalog,

webbportal och lånekort.

Revidering av idrotts— och fritidsplan som innehåller

långsiktigt visionärt arbete och strategi för hur Sala skall

få ett bra idrotts- och fritidsklimat fram till 2023

Utveckla området kring Äkra trädgård till Spontanidrotts-

område med skatepark samt multi sportarena

Tillkomsten av en lokal som kan användas för musikar—

rangemang med plats för ca 250 personer. En sådan lo—

kal kommer att höja Salas totala attraktionskraft, ska pa

bättre förutsättningar för det lokala musiklivet och ytter-

ligare höja livsmiljön för de människor som bor i Sala

kommun

Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan

det offentliga Sverige och civilsamhället.

Verksamhetsfakta

2015 2016 2017

Antal besökare i kultufiwarteret 9 500 10 ooo 12 ooo
Täljstenen

Antal besökare på biblioteket 141 757 138 407 130 598

Kommunal subvention per besök 41,3 45,4 49

lSimhallen/kr

Antal i  %  av de bidragsberätti- 11 11 11

gade föreningar som har antagit

trygghetspolicys

Andelen barnböcker av den to- 43,8 45  %  45 %

tala utlåningen i%



BILAGA INDIKATORSAIVIIVIANSTÄLLNING

Mål

Mål för perspektivet

Hållbart samhälle:

En långsiktig miljömässigt

hållbar utveckling

Mål för perspektivet

Medborgare:

Nöjda medborgare och bru—

kare

Nöjda medborgare och bru-

kare

Nöjda medborgare och bru-

kare

God service av hög kvalitet

Påverkan och inflytande för

kommunens medborgare

Mål för perspektivet Medar-

betare:

Trygg, säker och utvecklande

arbetsmiljö

Delaktighet och inflytande

för medarbetarna

Delaktighet och inflytande

för medarbetarna

Tydligt och bra ledarskap

Indikator

AII berörd personal inom kultur

och fritid skall vara utbildad i eco drive.

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten

och servicen

Antalet bibliotekslån per invånare

överstiger rikssnittet

Antalet besökande i simhallen

överstiger 90 000

85  %  av eleverna i åk  2  ska ha lärt sig simma

Antalet inköpsförslag via webben

utgör 10  %  av alla medieinköp

Sjukfrånvaron inte överstiger

5  %

Resultatet i medarbetarundersökningen

kring mening, lärande och

motivation visar 3,5 eller högre

Alla medarbetare anställda mer än ett år ska

ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef

Resultatet i medarbetarundersökningen kring upp—

skattning, förtroende och ansvar visar 3,7 eller högre
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2017

100 %

Resultat redovi—

sas under våren

Resultat redovi-

sas under våren

83 724

80%

7%

3,8

Ingen mätning

100  %

Ingen mätning

2016

100  %

60

5,4 (6,1)

80 493

82%

16%

3,4

4,1

100  %

4,2

2015

25%

Ingen mätning

5,5 % (6,4 %)

83 460

78%

15%

3,8

Ingen mätning

100 %

Ingen mätning
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