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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND  

Perioden som gått 

Kortfattat i punktform. 

 Ranstaidrottshallen och biblioteksfilialen invigdes den 9 januari. I samband med invigningen presenterades 
konstverken på platsen 

 Nytt länsövergripande biblioteksdatasystem KOHA installerades under maj 

 Nya verkstaden på Lärkans sportfält stod klar i maj 

 Simhallen stängdes 12 juni av arbetsmiljöskäl, då risk för kollaps av bassängerna inte kunde uteslutas 

 Bangolfbanorna i stadsparken ansvarade arbetsmarknadsenheten för drift och skötsel under sommaren 

 Lärkans nya Sporthall invigdes den 31 augusti, under Sala Mässan. I samband med invigningen presentera-
des konstverket ” Tillsämmäns”. 

 

 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Externa intäkter -3 513 -3 702 189 -5 270 -5 090 -180 

Interna intäkter -623 -1 116 493 -935 -1 358 423 

Summa intäkter -4 137 -4 818 681 -6 205 -6 448 243 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

5 244 5 537 -293 7 866 7 701 166 

Personalkostnader 13 527 13 005 522 20 289 19 814 475 

Övriga kostnader 4 780 4 035 745 7 169 9 210 -2 041 

Interna kostnader 14 072 12 680 1 392 21 106 20 249 857 

Summa kostnader 37 622 35 257 2 365 56 431 56 974 -543 

Resultat 33 486 30 439 3 047 50 226 50 526 -300 

PERIODENS RESULTAT 

Överskottet i delårsredovisningen beror på att debitering av interna intäkter görs för hela året i början på året samt 
att interna kostnader för nya sporthallen inte är debiterad då den stod klar först i augusti. 

Semesterlöneskulden för perioden är 491 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under reste-
rande period av året vid uttag av semester. 

ÅRSPROGNOS 
Ett prognosticerat överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda bidrag samt 
underskott 600 tkr inom verksamheten simhallen pga. minskade intäkter då simhallen tvingades stänga 12 juni. Detta 
genererar totalt ett underskott på 300 tkr. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Förvaltningsledning 1 962 1 470 492 2 942 2 942 0 

Biblioteksverksam-
het 

5 338 5 200 137 8 006 8 006 0 

Täljstenen/ung-
domslokal           

2 865 2752 113 4 297 4 297 0 

Fritid 6 565 6 541 24 9 847 9 547 300 

Kultur 3 030 3 225 -195 4 544 4 544 0 

Anläggningar 10 681 8 475 2 206 16 021 16 021 0 

Simhall 3 046 2 776 270 4 569 5 169 -600 

Summa 33 486 30 439 3 047 50 226 50 526 -300 

Överskott i driften för förvaltningsledningen beror på  att semesterlöneskulden på 491tkr är bokförd där samt anlägg-
ningarnas överskott beror på att internhyran inte är periodiserad och att hyran börjar löpa när sporthallen står klar, 
dvs från augusti. Det prognosticerade underskottet på 600 tkr inom simhallen beror på minskade intäkter då simhal-
len tvingades stänga 12 juni samt överskott på 300 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag för ej utbetalda 
bidrag. Detta genererar totalt ett underskott på 300 tkr. 

 

 

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2019 
Utfall jan-aug 

2019 
Avvikelse Budget 

 2019 
Helårsprognos 

2019 
Avvikelse 

Ransta bibliotek 300 413 -113 450 428 22 

Ranstahallen 250 397 -147 375 397 -22 

Idrottshall lärkan 250 0 250 375 375 0 

Summa 800 810 -10 1 200 1 200 0 

Investeringarna är inte till fullo genomförda, därav avvikelsen.  

 

 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån 
indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning. 

Målet är helt uppfyllt  Målet är delvis uppfyllt Målet är inte uppfyllt Mätindikator saknas Ingen mätning  Inget mål satt 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

-  

MÅL: HÅLLBAR EKONOMISK UTVECKLING 

-  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

- 
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PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnit-
tet, 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 

- 
 

Det prognosticerade antalet besökare under 2019 bedöms bli färre då simhallen hållit stängt sedan den 12 juni och kommer att 
vara stängd under resten av året. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i samband med bokslutet 

Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Målet blir svårt att 
mäta då stängning av simhallen även påverkar simundervisningen 

 

 
Perspektiv Medarbetare 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger 5 %.  

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 

-  

Det prognosticerade värdet avseende sjukfrånvaron vid årets slut bedöms vara lägre än 5%r.  
Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i friskvårdspeng per år. 
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år samt två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckl-
ing genomförs 

 

Framtiden 

Vision Lärkan 

 I visionen för Lärkans sportfält ingår att förvandla Lärkans sportfält till att bli en levande och tillgänglig 
”städsdel” prägläd äv idrott och friluftsliv. Ändräde vänor i vårt fritidsutövände kän också plockäs upp och 
utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed 
behövs en fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på nytt badhus 

 

Åkra trädgård  

 Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där är befintliga bangolfbanorna flyttade 
och servicebyggnaden är riven. Tankar om att göra detta område till ett Spontanaktivitetsområde med skate-
park samt multi sportarena finns 

 

Länsövergripande bibliotekets samverkan 

 Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbib-
lioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela 
länet 

 

LÖK – Lokal överenskommelse 

 Fortsätta arbetet med hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sverige och civilsamhället 
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019  

 

Mål Indikatorer Hur tas indikatorn fram Prognos 

2019 

2018 2017 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Salas medborgare 
är nöjda med kva-
liteten och service 

SCB:s Medborgarunder-
sökning 

60 60 Ingen  

mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antalet biblioteks-
lån per invånare 
överstiger rikssnit-
tet 

Intern statistik 5,0 4,8(5,5) 5,2 (5,8) 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antalet besö-
kande i simhallen 
överstiger  90 000   

Intern statistik 65 000 85 000 83 724 

God service av hög 
kvalitet 

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

Intern statistik Ingen 
mätning 

85%        80 % 

Trygg säker och ut-
vecklande arbets-
miljö 

Sjukfrånvaron inte 
överstiger 5% 

Statistik ur Lönesyste-
met 

4% 4%  3,8% 

Delaktighet och infly-
tande för medarbe-
tarna 

Alla medarbetare 
anställda mer än 
ett år ska ha minst 
ett medarbetar-
samtal med sin 
chef 

Egen statistik 100% 100% 100 % 

      
 

 

 



Intern kontrollplan 2019 Kultur- och fritidsnämnden 
 

Process 

(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapportering 

till 

Riskbedömning  Rapport till 

delårsbokslut 

Kultur- och fritidsnämnden        
Målkategori 1: Ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhet 

 Föreningsbidrag  

Kontroll av fem 

föreningars 

uppfyllelse av 

bidragskraven 

 

 

Kontorschef 

 

 

 

 

 

Delårsbokslut 

 

 

 

 

 

Stickprov 

 

 

 

 

 

Nämnd 

 

 

 

 

 

Möjlig/Kännbar 

 

 

 

 

 

Ej genomförd.  

Mätning sker till 

årsbokslutet.  

Målkategori 2: Efterlevnad av lagar, 

föreskrifter, riktlinjer mm. 

 Inköpsavtal 

Kontroll av 

kontorets 

avtalstrohet 

gällande inköp 

m.m. 

 

 

Kontorschef 

 

 

 

Löpande 

 

Stickprov 

 

 

Nämnd 

 

 

 

 

Möjlig/Kännbar 

 

 

Ej genomförd.  

Mätning sker till 

årsbokslutet.  

 




