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KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMNDEN

Sammanfattning året som gått

Arbetet medatt få den kommunalabudgeteni balans
inledes2018, har fortsatt 2019 ochkommer att behö-
vasfortsätta 2020. Kommunernasstora utgiftsposter
är äldreomsorgochskola.Ett viktigt skäl till försäm-
rade ekonomi är den demografiskautvecklingen.

Kontoret har under 2019 arbetat utifrån ett restriktivt
förhållningssätt och strävat efter att hålla budget i ba-
lans,liksom det visar att kultur - och fritidsförvalt-
ningen bådeföljer övergripande politiska mål ochbe-
slutadeåtagandensamtbedriver verksamhetenmed
invånarna i fokus.Personalenhar genomkompetens,
resultatinriktning, engagemangocharbetsglädjepå
ett förträffligt sätt arbetat för verksamhetensutveckl-
ing ochgenomförande

Genomkommunenssatsningpå kultur och fritid har
kontorets totala verksamhetökat. Slutförandeav två
fullstora idrottshallar. Däraven med tillhörande
bibliotek med ”Mer öppet” funktion samten med läk-
tare, café,konferenslokal samtny entré till anlägg-
ningen på Lärkanssportfält . Vid ny- ochombyggnat-
ion på kommunala lokaler är målet att avsätta1% av
den totala byggnadskostnadenför konstnärlig gestalt-
ning..Enuppskattad byggkostnadför anläggningarna
medför att total kostnad för konstnärlig gestaltning
ligger nära 1% målet

I Regionalkulturplan 2015–2018 fannsmålet att ut-
vecklasamverkanmellan kommunernasfolkbiblio-
teksverksamheti länet. Syftet var att öka servicegra-
den ochtillgängligheten till bibliotekstjänster i hela lä-
net. Först ut i Länet var Salakommun.med länsöver-
gripande biblioteksdatasystemKOHAsominstallera-
desunder maj

En förändrad biblitoteksservice i Möklinta har genom-
förts för att bedriva en kvalitativ biblioteksservice på
landsbygden.Bokbussenerbjuder en större flexibilitet
och närvaro för att nå fler med läsning,information
och stimulans än vad somtidigare tillhandahållits.

Simhallenhar längehaft problem somberor på en
gammalanläggningsomskapaten stor oro. Den12
juni stängdessimhallen pgaarbetsmiljönskäl samt sä-
kerhetn för besökarna.Beroendepå renoveringsmöj-
ligheter såkankanskesimhallen öppna HT-2020.

Övergripandekan sägasatt allt - forskning, samhälls-
tendenser,folkhälsoläge,m m - tyder på att kultur -
och fritidsnämndens verksamhet,oavsettom den är
kultur -, folkhälso- eller idrottsinriktad blir allt vikti-
gare för samhället i allmänhet och för medborgarnai
synnerhet.

Nämndensbedömningär att verksamhetenbedrivits
enligt övergripandepolitiska mål ochbeslutadeåta-
ganden.

Ekonomiskt genereradeKultur - och fritidskontoret ett
överskott med 1 064 tkr.

Verksamhetsansvar

UPPDRAG

Kultur - och fritidsnämnden fullgör kommunensupp-
gifter inom områdenakultur och fritid och skadärvid
arbeta för förverkligandet av de av kommunfullmäk-
tige antagnamålen inom verksamhetsområdet.
Kultur - och fritidsnämnden har ocksåtill uppgift att, i
den mån gällandeförfattningar eller beslut av kom-
munfullmäktige, ej föreskriver annat med uppmärk-
samhetfölja utvecklingen i de frågor somgäller
kultur - och fritidsverksamhet i kommunen.

Organisation

Kultur - och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten
inom nämnt område.Samtidigtär alla verksamheter
samladtill en gemensamförvaltning där kommunsty-
relsen är anställningsmyndighet.Kultur - och fritid be-
står av kultur - och fritidskontoret ochett flertal verk-
samheter.

Kultur - och fritidskontoret är ett strategiskt kontor
med kultur - och fritidschef ochsexverksamhetsområ-
den.Kontoret utvecklar och analyserarkultur - och fri-
tidsverksamheteni Salakommun,ocharbetar långsik-
tigt för ätt tillsämmänsuppnå visionen ”Säläkommun
skaha passerat25 000 invånare, 2024”.

Inom kontorets verksamhetingår: •Anläggningär
•Bibliotek •Fritid – Rörelse- Idrott - Kultur -skola–
LSS/fritid - Käplänen•Kv. Täljstenen/
•Kultur •Simhällen

Kultur - och fritid delar gemensamförvaltningsadmi-
nistration, administrativ personal,ekonomipersonal
och HR-personalmedkommunstyrelseförvaltningen

Viktiga händelser året som gått

� Ranstaidrottshallenoch biblioteksfilialen in-
vigdesden 9 januari. I sambandmed invig-
ningen presenteradeskonstverken på plat-
sen

� Nytt länsövergripandebiblioteksdatasystem
KOHAinstalleradesunder maj

� Nya verkstadenpå Lärkanssportfält stod
klar i maj

� Simhallenstängdes12 juni av arbetsmil-
jöskäl, då risk för kollaps av bassängerna
inte kunde uteslutas

� Bangolfbanornai stadsparkenansvaradear-
betsmarknadsenhetenför drift och skötsel
under sommaren

� Lärkansnya Sporthall invigdes den 31 au-
gusti,under SalaMässan.I sambandmed in-
vigningen presenteradeskonstverket ” Till-
sämmäns”.
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Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Budget-av-

vikelse 

Externa in-
täkter 

-6 526 -5 270 -5 427 157 

Interna in-
täkter 

-1 109 -935 -1 173 238 

Summa in-
täkter 

-7 634 -6 205 -6 600 395 

Köp av hu-
vudverksam-
het, bidrag 

8 647 7 866 7 704 162 

Personal-
kostnader 

14 824 14 581 14 386 195 

Övriga kost-
nader 

7 286 7 170 7 536 -366 

Interna kost-
nader 

21 835 26 814 26 170 644 

Summa kost-
nader 

52 592 56 431 55 796 635 

Resultat 44 958 50 226 49 196 1 030 

Budgetavvikelserna gällande internakostnader härrör 
från intenhyror rörande nya sporthallen 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Budget-

avvikelse 

Förvaltningsledning 2 898 2 942 2 946 -4 

Biblioteksverksam-
het 

7 873 8 006 
7 974 32 

Täljstenen/ung-
domslokal 

4 161 4 297 
4 279 18 

Fritid 10 484 9 847 9 710 137 

Kultur 3 603 4 544 4 505 39 

Anläggningar 11 477 16 021 15 138 883 

Simhall 4 462 4 569 4 610 -41 

Summa 44 958 50 226 49 196 1 030 

Budgetavvikelsen för anläggnin hörrör från internhy-
ror rörande nya sporthallen samt generell återhåll-
samhet i verksamheten i övrigt med anledning av KS 
beslut 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Budget-av-

vikelse 

Inkomster -    

Utgifter 301 1 200 1 105 95 

Summa 301 1 200 1 105 95 

Investering i form av idrotts- biblioteksinredning ge-
nomfördes kostnadseffektivt genom samordning av 
materialnyttjande mellan olika idrottshallar  

Målavstämning 

Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra 
till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsen bedöms utifrån indikato-
rer 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: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

-  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

- 
 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom 
att arbeta för att antalet bibliotekslån per in-
vånare överstiger rikssnittet, att antalet be-
sökande i simhallen överstiger 85 000, samt 
att Salas medborgare är nöjda med kvali-
teten och servicen. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

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

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

-  
 

 

Besöks resultatet för simhallen beroer på att simhal-
len haft stängt fr o m 12 juni. Salas medborgare är 
nöjda med kvalitén och service då undersökning visat 
på index 65 för anläggningar och kultur. simkunnighet 
i åk 2 går inte att mäta då simhallen haft stängt sedan 
12 juni 

 

ERSPEKTIV 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 

-  

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1 000 kr i 
friskvårdspeng per år. Medarbetarsamtal genomförs 
minst en gång per år.Två gemensamma personalda-
gar för personal- och verksamhetsutveckling genom-
förs årligen.  
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Framtiden

Vision Lärkan

� I visionen för Lärkanssportfält ingår att förvandla Lärkanssportfält till att bli en levandeochtillgänglig
”städsdel” prägläd äv idrott och friluftsliv. Ändrädevänor i vårt fritidsutövände kän ocksåplockasupp och
utvecklassomett led att öka människors lust till att aktivera sigochdärigenomfrämja folkhälsan.Därmed
behövsen fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan medprioritering på nytt badhus

Åkra trädgård

� Centralt belägeni stadenochär i dagslägetväl skött och använd.Där är befintliga bangolfbanornaflyttade
och servicebyggnadenär riven. Tankar om att göradetta område till ett Spontanaktivitetsområdemed skate-
park samtmulti sportarena finns

Länsövergripande bibliotekets samverkan

� Arbetet innebär att biblioteksverksamhetenfortsätter att utveckla samverkanmellan kommunernasfolkbib-
lioteksverksamhet i länet.Syftetär att öka servicegradenoch tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela
länet

LÖK – Lokal överenskommelse

� Fortsätta arbetet med hur samverkanskaseut mellan det offentliga Salaoch civilsamhället

Kv Täljstenen

� Täljstenensfortsatta utveckling är en viktig del av Salaskulturliv. I Täljstenenkommer fortsatt utbyggnadav
etapper att behövaske.Prioriteras bör dock investeringar sommöjliggör åtkomst till lokalytor ovanför ung-
domslokalen.Främst krävs tillgänglighetsanpassning

Verksamhetsfakta

Antal 2017 2018 2019

Antalbesökarei kulturkvarte-
ret Täljstenen

12000 14500 14 500

Antalbesökarepåbiblioteket 130598 134012 125520

Kommunalsubventionper be-
söki Simhallen/kr

49 49,7 69,5

Antal i %avdebidragsberätti-
gadeföreningarsomharanta-
git trygghetspolicys

11 13 15

Andelenbarnböckeravdento-
talautlåningeni %

45 45,7
Ingen

statistik
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BILAGA – INDIKATORSAMMANSTÄLLNING  
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 2019 

 

Mål Indikatorer Hur tas indikatorn fram 2019 2018 2017 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Salas medborgare 
är nöjda med 
kvaliteten och 
service 

SCB:s 
Medborgarundersökning 

Ingen  

mätning 

60 Ingen  

mätning 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antalet 
bibliotekslån per 
invånare 
överstiger 
rikssnittet 

Intern statistik Resultatet 
redovisas 

under 
våren 

4,8(5,5) 5,2 (5,8) 

Nöjda medborgare 
och brukare 

Antalet 
besökande i 
simhallen 
överstiger  85 000   

Intern statistik 66 259 

Simhall 
stängd 

12/6 

85 000 83 724 

God service av hög 
kvalitet 

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

Intern statistik Ingen 
mätning 

Simhall 
stängd 

85% 80 % 

Trygg säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron inte 
överstiger 5% 

Statistik ur 
Lönesystemet 

1,8% 4%  3,8% 

Delaktighet och 
inflytande för 
medarbetarna 

Alla medarbetare 
anställda mer än 
ett år ska ha minst 
ett 
medarbetarsamtal 
med sin chef 

Egen statistik 100% 100% 100 % 

      
 

 

 


