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KULTUR- OCH FRITIDS-
NÄMND/KULTUR- OCH -
FRITIDSKONTOR 

Sammanfattning året som gått 
2015 var verksamhetsmässigt ett spännande år för 
kultur och fritid. 

Återinförande av kultur- och fritidsnämnd efter tre 
års uppehåll. 

Uppstart av en helt ny verksamhet i bottenvåningen i 
Kaplanen som heter Träffpunkt Kaplanen – Fritid för 
äldre. En plats att möta andra människor och få ett 
rikt socialt liv, samtidigt som det ökar livskvalitén och 
bevarar hälsan hos våra seniorer. 

Av tekniska skäl låg kulturkvarteret Täljstenens  
utveckling stilla under 2015. Anledningen var 
införande av modern värme och ventilation. 

Tyvärr minskade antalet besök i simhallen kraftigt, 
med 12 000 besökande. Största minskningen står 
solariebesökarna för med 6 000, vilket kan ses som 
positivt då det finns diskussioner huruvida solarier 
bidrar till att öka risken för hudcancer, särskilt för 
dem som regelbundet använder solarier. Övrig 
minskning står föreningar/fria bad/skolabad med 
5 000 besök för och antalet bad för allmänheten är 
oförändrat. 

Nämndens bedömning är att verksamheten bedrivits 
enligt övergripande politiska mål och beslutade  
åtaganden. 

Ekonomiskt genererade Kultur- och fritidskontoret ett 
överskott på 1 787 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. 
 

ORGANISATION 
Kultur- och fritidsnämnd ansvarar för verksamheten 
inom nämnt område. Samtidigt samlas alla verksam-
heter till en gemensam förvaltning där kommunsty-
relsen blir anställningsmyndighet.  

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor 
med kultur- och fritidschef och sju verksamhetsområ-
den. Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och 
fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar lång-
siktigt för att tillsammans uppnå visionen ”Sala kom-
mun ska ha 25 000 invånare 2024”. 

I kontorets verksamhet ingår: 

• Anläggningar 

• Bibliotek 

• Fritid – Rörelse- Idrott- Kultur-skola – 
LSS/fritid 

• Kulturkvarteret Täljstenen/Ungdomslokalen 

• Kultur 

• Simhallen 

• Kaplanen 

 
Kultur- och fritidskontoret delar gemensam förvalt-
ningsadministration, administrativ personal,  
ekonomipersonal och HR-personal med kommun-
styrelseförvaltningen. 

Viktiga händelser året som gått 
Ombyggnation av Kaplanen och flytt av ”Föreningar-
nas Hus”. 

Tillbyggnad av omklädningsrum och läktare på  
Lärkans sportfält enligt Vision Lärkan. 

Ny disk i stadsbiblioteket samt nytt möblemang i 
foajén och biblioteket. 

Nya bryggor och omklädningsbyggnader på baden. 

Utökning av sommarlägerverksamheten. 

”Torsdagar på Täljstenen” en föreläsningsserie för 
allmänheten. 

Nyinvigning av kulturkvarteret Täljstenen efter  
installation av värme-, ventilation- och klimatanlägg-
ning. 

Antagande av lokal biblioteksplan. 

Luftkonditionering har installerats i biblioteksrum-
met. 

Handikapplyft har installerats i simhallen. 



5 (8) 
Kultur- och fritidskontor 

 
 

5 (8) 

Ekonomi 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK 
ANALYS 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Externa intäkter -5 678 -5 380 -5 896 516 

Interna intäkter -757 -688 -1 030 342 

Summa intäkter -6 435 -6 068 -6 926 858 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 9 505 9 796 9 044 752 

Personalkostnader 11 588 11 888 12 440 -552 

Övriga kostnader 6 936 6 977 6 586 391 

Interna kostnader 17 380 19 989 19 651 338 

Summa kostnader 45 408 48 650 47 721 929 

Resultat 38 973 42 582 40 795 1 787 

Nettoresultatet avviker från budget med 1 787 tkr. 

Överskottet externa intäkter beror på ej budgeterade 
intäkter från kulturskolan som bidrag till Musikrådet, 
200 tkr samt ökade intäkter för solarier, 150 tkr och 
Gym, 150 tkr. 

Överskottet för köp av huvudverksamhet/bidrag 
beror största delen på en felbudgetering, där budget 
borde ha lagts på kontot för övriga kostnader istället 
samt att evenemangsstödet inte har behövt utnyttjas 
fullt ut. 

Underskott personalkostnader beror på att sommar-
lägerledarnas löner inte är budgeterade i systemet 
som personalkostnader. 

DRIFTREDOVISNING 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Förvaltningsledning 2 166 5 070 4 553 517 

Biblioteksverksamhet 7 284 7 454 7 377 77 

Täljstenen/ungd.lok 3 256 4 012 3 757 255 

Fritid 9 180 7 980 8 058 -78 

Kultur 3 013 3 058 2 837 221 

Anläggningar 10 405 11 263 10 759 504 

Simhall 3 669 3 745 3 454 291 

Summa 38 973 42 582 40 795 1 787 

Driften genererade ett överskott på 1 787 tkr. 

Investeringar beställda av Lokalförvaltarna har inte 
blivit klara enligt tidplan, därmed börjar inte hyres-
kostnaderna debiteras. Detta sker först när investe-

ringen är klar. Detta gäller bland annat för Kaplanen, 
Lärkan, Täljstenen. Totalt: 1 371tkr. 

Föreningsbidrag som ej utnyttjats bla Evenemangs-
stödet som tidigare år använts för att stödja och bidra 
till Sala festivalen. Totalt: 326tkr. 

INVESTERINGAR 

Tkr Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Bokslut 
2015 

Budget-
avvikelse 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter 0 500 398 102 

Summa  500 398 102 

Upprustning-
Bad/Hällsjöbad 

0 200 96 104 

Infodisk 0 100 120 -20 

För. Bibl.rum - 200 182 18 

Summa 0 500 398 102 

Biblioteket har investerat i ny disk i stadsbiblioteket 
samt nytt möblemang i foajén/biblioteket till stor 
uppskattning från våra besökare och bättre arbets-
miljö för personalen. 

Upprustning av badplatser som fått nya bryggor och 
omklädningsbyggnader samt bottenrensning på 
Hällsjöbadet. Medel för nya omklädningsrum på bl a 
Långforsbadet kommer att begäras överförda till 
2016. 

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: ENLÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

All berörd personal inom kultur och fritid skall 
vara utbildad i EcoDriving. 

 

KOMMENTAR: Målet är nytt för 2015 och är därför delvis uppfyllt då 
nyanställd personal är Ecodriving utbildad. 
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PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att antalet bibliotekslån per invå-
nare överstiger rikssnittet samt att antalet 
besökande i simhallen överstiger 115 000. 

 

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att 
arbeta för att 85 % av eleverna i åk 2 ska ha 
lärt sig simma.  

 

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MED-

BORGARE 

Nämndens målsättning är att med-
borgarna upplever att de har möjlig-
het till inflytande och påverkan, ex. 
vis när antalet inköpsförslag via web-
ben utgör 10 % av alla medieinköp 
samt när antalet genomförda förslag 
från ungdomarna är minst 90 %. 

 

 

 

KOMMENTAR: Minskat antalet besök i simhallen med 12 000 besö-
kande. Största minskningen står solariebesökarna för med 6 000, vilket 
kan ses som positivt då det finns diskussioner huruvida solarier bidrar 
till att öka risken för hudcancer. Övrig minskning står föreningar/fria 
bad/skolabad med 5 000 besök. Antalet bad för allmänheten är oför-
ändrad.  

Simkunnigheten har ökat för varje år. Detta beror till stora delar på 
satsningen av babysim och minisim och samarbete med skolan gällande 
simskola.  

Arbetet på ungdomslokalen sker i mkt nära samarbete med ungdomar-
na. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna. 

PERSPEKTIV MEDARBETARE 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är korttidsfrånvaron 
inte överstiger 3,0 dagar per person och år 

 

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet när resultatet i 
medarbetarundersökningen kring mening, 
lärande och motivation visar 3,5 eller högre 
samt när alla medarbetare anställda mer än 
ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin 
chef. 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när 
resultatet i medarbetarundersökningen kring 
uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 
eller högre, när resultatet i medarbetarunder-
sökningen kring mål, utvärdering och förvän-
tan visar 3,7 eller högre samt när antal tillsvi-
dareanställningar som avslutats från arbetsgi-
varens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller 
mindre.  

 

 
KOMMENTAR: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårds-
peng per år 

Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år. 

Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveck-
ling. 

Framtiden 
Kultur- och fritidskontorets verksamhet är att ge 
invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, 
kultur, avkoppling, positiva upplevelser och livsstils-
förändringar inom kultur- och fritidssektorn.  
I synnerhet för barn och ungdom. 

Fortsatt utveckling enligt Vision Lärkan med priorite-
ring på ny idrottshall. 

Kulturkvarteret Täljstenen som kulturcenter ska 
fortsätta att utvecklas till ett brett aktivitetsområde 
där olika kulturyttringar för alla åldrar, samt frisk-
vårds- och ungdomsverksamhet ges utrymme. 

Påbörja arbetet med en ny eller renoverad simhall.  

Antagande av idrotts-och fritidsplan. 

Inventering av och handlingsplan för offentlig konst i 
kommunen behöver påbörjas. 

Arbeta fram en kommunal folkhälsoplan för att på-
börja ett strategiskt hälsoarbete. Syftet med en folk-
hälsoplan är att styra det arbete som bedrivs för att 
främja folkhälsan och minska ohälsan. 

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 medbor-
gare på lika villkor. Detta kan ske genom att skapa ett 
gemensamt biblioteksdatasystem, gemensam biblio-
tekskatalog, webbportal och lånekort. 

Verksamhetsfakta 

 2013 2014 2015 

Antal besökare i kulturkvarteret 
Täljstenen 

8 500 4 000 9 500 

Antal besökare på biblioteket 139 586 134 091 141 757 

Kommunal subvention per besök 
i Simhallen / kr 

52,6 37,2 41,3 

Antal i % av de bidragsberätti-
gade föreningar som har antagit 
trygghetspolicys 

11 11 11 

Andelen barnböcker av den 
totala utlåningen i % 

42,8 42,2 43,8 
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BILAGA IN Dl KATORSAM MANSTÄLLN I NG 

Kultur- och fritidsnämndens indikatorer 

Mål Indikator 2015 2014 2013 

En långsiktig mil- All berörd personal inom 25 % 
jömässigt hållbar Kultur och fritid skall vara 
utveckling utbildad i eco drive. 

Nöjda medbor- Salas medborgare är nöjda Ingen mätning 58 Ingen mätning 
gare och brukare med kvaliteten och service 

Nöjda medbor- Antalet bibliotekslån per in- Uppgifter i 5,5 %(7,9%) 6,0% (6,9 %) 
gare och brukare vånare överstiger rikssnittet April 

Nöjda medbor- Antalet besökande i sim hal- 83 460 98 540 89 051 
gare och brukare len överstiger 115 000 

God service av 85 % av eleverna i åk 2 ska 78% 77% 75% 
hög kvalitet ha lärt sig simma 

Påverkan och in- Antalet inköpsförslag via 15 % 11,3 % 13,1 % 
flytande för kom- webben utgör 10 % av alla 
munens medbor- medieinköp 
gare 

Påverkan och in- Antalet genomförda förslag Påverkan och Påverkan och Påverkan och 
flytande för kom- från ungdomarna är minst inflytande i dia- Inflytande I dia- inflytande i dia-
munens med bor- 90% logform logform logform 

gare 

Trygg säker och Korttidsfrånvaron inte över- 3,8 1,6 Ingen mätning 
utvecklande ar- stiger 3,0 dagar per person 
betsmiljö och år 

Delaktighet och Resultatet i medarbetarun- Ingen mätning Ingen mätning 4,03 

inflytande för dersökningen kring mening, 
medarbetarna lärande och motivation vi-

sar 3,5 eller högre 

Delaktighet och Alla medarbetare anställda 100 % 100 % 100% 

inflytande för mer än ett år ska ha minst 
medarbetarna ett medarbetarsamtal med 

sin chef 

Tydligt och bra Resultatet i medarbetarun- Ingen mätning Ingen mätning 3,96 
ledarskap dersökningen visar 3,7 eller 

högre 



  

 

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG, INVESTERINGAR FRÅN VERK-
SAMHETSÅRET 2015 

Kultur- och fritidsnämnden  

BEGÄRDA ÖVERFÖRINGAR INVESTERINGAR 

 

Verksamhet/projekt Nettoanslag Förbrukat Avvikelse Överföres till 
2016 

Upprustning-Bad 200 96 104 104 

     

     

     

 

MOTIVERING 
Upprustning av badplatser som därmed fått nya bryggor och omklädningsbyggnader. Upprensning av botten på Hällsjöbadet 
har också skett. Samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenheten har skett för att genomföra åtgärderna. 
På grund av personal och tidsbrist har vissa åtgärder inte genomförts under 2015. Rivning av gamla och byggande av nya 
omklädningsrum på Långforsbadet kommer att kunna genomföras om medel överförs till 2016. 
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