
>-' _,./,..:/

ion hack, ['( fx;- MAR/',? ‘4. !  '(

&  SALA
KOMMUN

IA'M‘SE-‘EIKRW‘MTU—n
] Kommunstyrelsens förvarning

Ink  2018 *03=*Z l

munk, mmm
'  ). _Ji (' » ' '

STRATEGISKT INSPEL Budget  2019

Plan  2020-2021

Kultur och fritidsnämnden



3(10)

INNEHÅLL

KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN ..................................................................................................................................... 4

Omvärldsanalys ....................................................................................................................................................... 4

Investeringar ............................................................................................................................................................ 6

Resultatanalys (ekonomi och mål) .......................................................................................................................... 7

3 (10)



4 (10)

KULTUR  OCH FRITIDSNÄMNDEN

Omvärldsanalys

Statistik  och  prognoser  om  framtiden

Kultur- och fritidssektorn fyller tillsammans med övriga samhället en viktig funktion  i  arbetet med att

skapa attraktiva livsmiljöer. När Sala bygger är det därför viktigt att bygga och ge utrymme åt liv och inne-

håll. Där människor bor och arbetar behöver det även vara möjligt att hämta kraft och energi samt ha ett

socialt liv. När man planerar skapas strukturer åt hus, gator, torg och olika funktioner som ska få staden

att fungera. Det är inte tillräckligt eftersom det är människor som ger kommunen liv och innehåll. Därför

måste människor lockas att vilja vara där och ges utrymme att ta kommunen och dess fysiska rum i besitt-
ning. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fyller här en viktig del i samhällsbygget.

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskri-

dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsätt-

ning, sexuell läggning och ålder. Från  1  januari  2015  är bristande tillgänglighet för personer med funkt-

ionsnedsättning en ny form av diskriminering. Verktyg för att främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald

och på så vis nå underrepresenterade grupper med fritids- och kulturutbudet dyker upp i allt större ut-

sträckning.

I  den senaste rapporten Kulturvanor från Myndigheten för kulturanalys, Rapport  2016:1  framkommer att

kulturvanor hänger ihop med utbildningsnivån. Ju högre utbildning desto mer kulturutbud. De vanligaste

kulturaktiviteterna år att lyssna på musik, se på film och att läsa böcker. Den mer "traditionella" kulturen

som opera, teater, konstutställningar, kräver ofta pengar, planering och resor. Därför spelar bostadsort,
utbildning och inkomst en stor roll för att man ska ta del av den typen av utbud. Överlag visar också tidi-

gare undersökningar att avstånd som att bo i glesbygd påverkar människors möjlighet att ta del av såväl

bibliotek som att gå på bio och teater. Män tar i lägre grad del av kultur än kvinnor.

Sverige har en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle. För kultur och fritid spelar de aktö-

rer som traditionellt brukar räknas in i denna gruppering en viktig roll när det gäller att bidra till utveckl-

ingen av samhället och det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns i kommunen. Det kan handla

om studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar eller andra ideella aktörer. Dels kan det offentliga

och civilsamhället genom samverkan tillsammans skapa mer nytta för kommunens invånare. Dels kan ci-

vilsamhället själv bidra till att komplettera det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen er-
bjuder. [ en framtid med en åldrande befolkning och ett mindre skatteunderlag kan det civila samhället

komma att spela en allt större roll.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) presenterade hösten  2014  en analys av

ungas fritid och organisering i rapporten Fokus 14. Bland unga i åldern  16—29  år uppger var sjätte att friti-
den är det som ger livet mest mening. Det är vanligare bland tjejer än bland killar att uppge att de har för

lite fritid. För unga i åldern  13—19  år intar idrott en särställning bland fritidsaktiviteterna. 80 procent av

tjejer och killar i åldern  13—19  år idrottar eller motionerar inom förening eller oorganiserat minst varje

vecka. Nästan hälften i åldersgruppen är medlem i en idrottsförening. Däremot är det hela 40 procent som
inte är medlem i någon förening alls. Det är särskilt vanligt att inte vara medlem i någon förening bland

utrikes födda, nyanlända och bland unga med funktionsnedsättning. Rapporten visar också att var åttonde

ungdom avstår aktiviteter på grund av bristande ekonomi.

Kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer

Dessa punkter kan vara svåra att jämföra då strukturfaktorer för dessa områden är få och oprecisa och

kräver en djupare analys.

Statens uppdrag och förändringar i dessa

Det finns statsbidrag inom folkhälsa, hälso— och sjukvård samt socialtjänst där syftet är att stimulera och

utveckla arbetet. Statsbidrag till avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass, avgiftsfria lovaktiviteter

samt avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år kommer att rekvireras av kultur och
fritidsnämnden för ca 1,5 miljoner totalt.
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Demografiska effekter

Den  demografiska inverkan  på verksamhetens driftskostnader 2019-2020 är obetydlig för kultur- och fri-
tidsnämndens del. En effekt är att den förväntade befolkningsökningen medför att förvaltningens aktivi-
tetsutbud samt att de gamla och nya anläggningar för såväl kultur som fritid kommer användas i än högre
grad.

Utmaningar  &  möjliga lösningar

Vi kan idag skönja en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på tillgänglighet samt ut-
bud av hälsofrämjande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till dagens individuella val och yttringar.
Detta gör att Sala kommun ständigt behöver utveckla idrotts- och fritidsverksamheten.  I  en växande kom-
mun finns också ett behov av fler idrottsanläggningar och aktivitetsytor.

Idrottshall, konstgräsplaner och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kommunerna växer.
För att möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kultur- och fritidsnämnden därför
arbeta för att möta den brist som finns.

Många av landets simhallar har sett sina bästa dagar och Salas simhall är i behov av upprustning eller er-
sättning. Att bygga en ny badanläggning eller renovera en befintlig är en mycket stor investering. Ett akut
underhållsbehov medför oftast att kostnaderna blir högre och inte minst måste anläggningen stänga igen
och man står utan simhall. Ett väl genomfört förarbete är en av nycklarna till en långsiktigt hållbar anlägg-
ning, såväl fastighetsmässigt som ekonomiskt.

Utveckling och trender

Kultur- och fritidsnämndens strategi är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur,
avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. Detta gäller i
synnerhet barn och ungdom. Det är av utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar
för att ge dem kraft och ork att klara omvärldens allt högre krav och detta utan att livskvaliteten minskar.
Som medel för denna strategi har kultur- och fritidsförvaltningen utmärkta möjligheter att svara mot ut-
vecklingstendenserna genom hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet och bibliotek.
Till listan ska också läggas idrottshallar, ishall, fotbollsplanerna i kommunen och simhall vilken är i stort
behov upprustning eller ersättning samt andra aktivitetsytor och vidareutvecklingen av kv Täljstenen.

Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för funktionell användning av området. Att bygga en ny ba-
danläggning eller renovera en befintlig är en mycket stor investering. Att bada i badhus är en av de fritids-
aktiviteter som lockar flest människor ur alla ålderskategorier. Badhusen fyller en viktig samhällsfunktion
där flera samhällsgrupper möts. Samtidigt är badhuset ofta kommunens mest avancerade byggnad.

När det gäller vidareutvecklingen av kv Täljstenen behövs en utvärdering samt en målbild för den fram-
tida utvecklingen av kv Täljstenen genomföras. Kv Täljstenen bidrar till att höja Salas totala attraktions-
kraft, skapa bättre förutsättningar för det lokala näringslivet och ytterligare höja livsmiljön för de männi-
skor som bor i Sala kommun.

En trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. På nationellt plan finns sedan några år tillbaka
överenskommelser mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets orga-
nisationer för hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sverige och civilsamhället. Liknande överens-
kommelser finns också i ett flertal andra kommuner i landet.

För att nå målet att alla som så önskar ska kunna leva och verka i Sala kommun är det viktigt att dessa frä-
gor ingår i den strategiska planeringen för kommunen som helhet. Det behövs en kommunövergripande
kontinuerlig uppföljning av mål och resurser för att göra detta möjligt.
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Investeringar

Vid nybyggnation så  utöver  hyra till Fastighetsenheten tillkommer även driftskostnader ex. städ för kul-

tur-och fritidsnämnden. Därutöver behöver kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för att utrusta ny-

byggnationer med det material som inte ingår i upphandlingen. I en idrottshall handlar det om tex gym-

nastikmattor, plintar, olika stolpar & nät till olika bollsporter, mål, sarger, bänkar, resultattavlor, mm.

Ransta bibliotek/medborgarkontor behöver inredning och inventarier.

Beräknad investeringskostnad  1  200tkr samt 300tkr i ökade driftkostnader, städ.

Biblioteksrummet har genomgått mindre förändringar under 20 år. Idag har mkt hänt gällande kommuni-

kation, nya medier och e-tjänster. Vi vill utveckla interaktiviteten i biblioteksrummet. Hur man genom ex-

ponering kan skapa en attraktiv miljö för våra besökare. Dels genom interaktiva skärmar, ergonomiska

hyllor, sittutrymmen samt belysning. Vi behöver också se över hur bibliotekets informationsdelar skall

utformas. Det är delvis ur ett arbetsmiljöperspektiv men även tillgängliggöra media för våra besökare.

Beräknad investeringskostnad  1  000 tkr

Bevattningsanläggningen på Lärkans A-plan behöver bytas ut. Vi behöver investera i en anläggning som

kan kopplas ihop med befintlig bevattningsanläggning som vi har på B-plan (friidrotten) och använda

samma skåp att styra bevattningen på båda planerna. Beräknad investeringskostnad 150 tkr

Lärkans simhall har ett ljudsystem som inte fungerar idag. Ljudsystemet skall ge personalen möjlighet att

uppmärksamma besökare om viktiga händelser och varna vid farliga situationen som kan kräva utrym-

ning. Ljudsystemet behöver fungera i miljöer vilka normalt anses vara svåra pga. fukt och ljudnivåer.

Beräknad investeringskostnad 150 tkr

Konstgräs har längre hållbarhet och högre slitstyrka än naturgräs, dock bör konstgräset bytas ut efter 6-

10 år. Nuvarande konstgräs på Lärkans sportfält har idag legat sedan  2010,  d.v.s.  8  år. När konstgräset

byts ut på 11-mannaplan så iordningställs en 7-mannaplan där den gamla uterinken var placerad med

hjälp av det "gamla” konstgräset. Detta bör göras senast  2020.  Beräknad investeringskostnad 3 000 tkr

INVESTERINGAR

Objekt (Program) Plan  2019  Nytt förslag  2019 Plan 2020 Nytt förslag 2020 Förslag 2021

Idrotts— biblioteksinredning 1 200  tkr

:xyHZilblioteksinredning samt 1  000 tkr

Bevattningsanläggningen 150 tkr

Ny ljudanläggning simhallen 150 tkr

Konstgräs, Lärkan 3 000 tkr

1 Summa

atskonsekvenser
Kultur- och fritid har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera

områden inom kultur och fritids verksamhet där det pågår utredningar eller finns förslag till utvecklings-

projekt av verksamhet.

Kultur och fritid kommer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis utveckla Lärkans idrotts-

område. I den dialog med föreningslivet om en revidering av Vision Lärkan som genomfördes under  2011,

framgår mycket tydligt att de prioriterar en ny idrottshall/matcharena, modell  40—20, som nästa investe—

ring på Lärkan. Beräknad hyreskostnad  4  OOOtkr.

Ransta idrottshall ger en god tillgång till idrottslokaler och möjliggör för fler att ägna sig åt traditionellt

organiserad idrott, dels att Sala kommun kan erbjuda aktivitetsmöjligheter i alternativa organisationsfor-

mer. När anläggningen är färdigbyggd så kommer den nya anläggningen att erbjuda bättre möjligheter att

utöva idrott och även fungera som samlingslokal, kulturscen vid olika tillfällen, i och med att den nya an-

läggningen är större och fräschare. Beräknad hyreskostnad  3  500tkr.
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Kompressorerna till  ishallen  och curlinghallen har en beräknad  livslängd  på 15 till 20 år. lshallens kom-

pressorer är från 1999, dvs ca 18 år.  I  samband med utbyte av befintlig anläggning bör man ta vara på

överskottsvärmen och återvinna energi för att kunna förbättra innemiljön. Separat styrning mellan hock-

eyn och curlingen skall också installeras för bättre ekonomi och ur verksamhets hänseende. Då detta är

en fastighetsinvestering så är det Fastighetsenheten som ansvarar för detta. Kultur- och fritid vill med

detta medvetandegöra behovet och riskerna om avbrott sker under säsong.

Beräknad investeringskostnad inte framtagen

Simhallen är i stort behov av restaurering och underhåll. Detta medför oftast att kostnaderna blir högre

och inte minst måste anläggningen stänga och man står utan simhall i perioder. Därför bör projekterings-

medel avsättas för ny simhall så att Lärkan kan fortsätta att utvecklas framåt i tiden enligt vision Lärkan.

Ny simhall skall byggas inom nästa mandatperiod. Beräknad investeringskostnad inte framtagen

Inom biblioteksverksamheten kommer arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbib-

lioteksverksamhet i enligt Regional kulturplan att vara märkbar under planperioden. Arbetet har just star-

tat där syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Fortsatt ar-

bete för ökad digital delaktighet fortgår där MIK (Medie- och informationskunnande] är en viktig del av

arbetet. Förstärkning av personalresursers är nödvändig. Beräknad årlig kostnad, 500 tkr

Resultatanalys (ekonomi och mål)

RESULTATRÄKNING  OCH  EKONOMISK ANALYS

Bokslut  2017  Budget  2018  Plan  2019  Nytt förslag Plan  2020  Nytt förslag Förslag 2021
Tkr

2019 2020

Externa intäkter —5 601 -5 634 -5 634 -5 634

Interna intäkter -1 045 -224 »224 -224

, 'surn'ma'intäkt'er ' ' '  -6 645 -'5 858 -5 ass -5 353

Köp av huvudverk—
samhet, bidrag 8  645 9 066 9 399 9 899

Personalkostnader 19 064 19 287 19 786 800 20 286 800

Övriga kostnader 7 547 7 639 7 639 8  087

Interna kostnader 15 038 16 346 16 846 7 500 16 846 7 500

Summa kostnader '  so 295 52 337 53 671 55 11s :

Resultat 43 648 46 479 '47  812 49 260 j

DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut  2017  Budget  2018  Plan  2019  Nytt förslag Plan  2020  Nytt förslag Förslag

2019 2020 2021

Förvaltningsledning 2  942 5 356 5 660 6 054

Biblioteksverksamhet 7 870 8 041 8  242 500 8  448 500

Kultur 3 181 4 200 4 305 4 413

Fritid 10 415 8505 8718 8936

Simhall 4 105 4559 4673 4790

Anläggningar 11 102 11  547 11 836 7 800 12 132 7 800

Täljstenen/ungdlok. 4  034 4  271 4  378 4  487

5 Summa . ' 43 648 46 479 47 812 49 260
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MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXAN DE SALA

MÅL:  EN  LÄNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

MÅL:  EN  LÄNGSIKTIG MIIJÖMÄSSIGT  HÅLLBAR UTVECKLING

Nämndernas indikatorer ör ers ekti vet ett Hållbart samhälle
Indikator Bokslut  2017

All berörd personal inom kultur och  fritid  skall vara utbildad  i  eco drive. 100%

Perspektiv  Medborgare

MÄL: NÖJDA MEDBORGARE  OCH  BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet,

att antalet besökande  i  simhallen överstiger 85 000,samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och servicen.

MÅL:  GOD  SERVICE  AV HÖG  KVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att  i  åk  2  ska 85  %  av eleverna uppnått målen för simkunnighet.

MÅL: PÅVERKAN  OCH  INFLYTANDE  FÖR  KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndernas indikatorer ör perspektivet Medbor are
Indikator Bokslut  2017

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten Resultat redovisas i del-

och servicen årsbokslutet

Antalet bibliotekslån per invånare Resultat redovisas i del-

överstiger rikssnittet årsbokslutet

Antalet besökande i simhallen 83 724

överstiger 85 000

85%av elevernaiåska ha lärt sig simma 80%

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER  OCH  UTVECKLANDE ARBETSMILIÖ

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger S%

MÅL: DELAKTIGHET  OCH  INFLYTANDE  FÖR  MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal

med sin  chef.

MÅL: TYDLIGT  OCH  BRA LEDARSKAP

Nämndernas indikatorer ör perspektivet Medarbetare
Indikator BoksIut  2017

Sjukfrånvaron inte överstiger  5  % 3,8  %

Alla  medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef 100  %
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VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Beskriv exempelvis hur många platser eller antal lärare/barn vi kan erbjuda för den beräknade ramen

Tkr

Antal besökare  i

kulturkvarteret

Täljstenen

Antal besökare på

biblioteket

Kommunal sub-

vention per besök

i  Simhallen/kr

Antal  i  %  av de bi-

dragsberättigade

föreningar som

har antagit trygg-

hetspolicys

Andelen barn-

böcker av den to-

tala utlåningen i%

Bokslut  2017

12 000 St

130  598 St

49 kr

11%

45%

Budget  2018

13 000 st

140 000 st

45 kr

20%

45%

Plan  2019

14 000 St

140 000 st

45 kr

20%

45%
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Nytt förslag

2019

Plan  2020

15 000 St

140 000 St

45 kr

20%

45%

Nytt förslag

2020
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Förslag 2021

16 000 st

140 000 st

45 kr

20%

45%
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