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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND  

Perioden som gått 

 Genom bidrag från staten erbjuds gratis sommarläger till samtliga barn i års 4 till 6. I år sker även samarbete 
med måltidsenheten gällande leverans av måltider. 

 Upprustning av badplatser genom rivning av gamla omklädningsrum samt komplettering av nya anpassade 
omklädningsrum. Fyllt på sand, vassrensat, ersatt uttjänta frigolitbaljor med nya. Kompletterat handikapp- 
rampen med ett räcke och i samverkan byggt en boulebana på Måns Ols. 

 Nytt möblemang i stadsbiblioteket. Trasigt möblemang ersatts med modernt och mer anpassat möblemang. 
Delar av hyllorna är också utbytta mot lägre, mer funktionsenliga hyllor. 

 Avtal med kriminalvården gällande biblioteksservice på Salberga. 

 Tillgänglighetsanpassning i simhallen genom införskaffning av mobil hiss som möjliggör nedsänkning i stora 
bassängen samt i undervisningsbassängen. Det handikappanpassade enskilda omklädningsrummet har kom-
pletterats med en höj- och sänkbar duschvagn. 

 Café på Träffpunkt Kaplanen har öppnat. Vård- o omsorg ansvarar för drift medan kultur- och fritid står för 
lokalerna. 

 Flyktingsituationen hösten 2015 och våren 2016 har medfört extra insatser från kultur- och fritids verksam-
heter. Bland annat har extra media köpts in på biblioteket, riktade simskolor för att öka vattensäkerheten, 
tidigare öppethållande på ungdomslokalen, ombyggnation av duschutrymmen i idrottshallen, olika aktivite-
ter för att delta i det befintliga föreningslivet. Detta har även krävt insatser av personal speciellt anställda 
med hjälp av det extra statsbidraget gällande flyktingar. 

Ekonomi 

Resultaträkning och ekonomisk analys 

Tkr 
Budget jan-

aug 2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Externa intäkter -3 503 -3 333 -170 -5 254 -5 254 0 

Interna intäkter -619 -1 812 1 193 -929 -1 629 700 

Summa intäkter -4 122 -5 145 1 023 -6 183 -6 883 700 

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

8 101 8 005 96 9 047 8 597 450 

Personalkostnader 12 682 11 917 765 19 015 18 665 350 

Övriga kostnader 4 751 4 302 449 7 126 7 526 -400 

Interna kostnader 9 603 9 897 -294 14 405 14 705 -300 

Summa kostnader 35 137 34 121 1 016 49 593 49 493 100 

Resultat 31 015 28 976 2 039 43 410 42 610 800 

 

Kommentar: Överskott i delårsredovisningen samt i helårsprognosen för personalkostnader pga. vakanser. 

Verksamhetsbidrag beräknas redovisa överskott. Exempelvis genomförs inte Sala festivalen 2016, vilket medför över-
skott 200 tkr för verksamheten kultur. Överskott beräknas även för Samlingslokaler kapitalinvesteringsbidrag,  
250 tkr inom verksamheten fritid. 

Överskott i delårsredovisningen för interna intäkter pga. att bidrag för flyktingmedel ej budgeterats. Bidraget för 
kvartal tre kommer att regleras i samband med redovisning av faktiska kostnader i verksamheten. 
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Driftsredovisning 

Tkr 
Budget jan-

aug 2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Förvaltningsledning 3 755 2 405 1 350 5 630 5 430 200 

Biblioteksverksam-
het 

5 113 4 807 306 7 667 7 667 0 

Täljstenen/ungd.lok 2 670 2 608 62 4 004 3 854 150 

Fritid 7 070 6 816 254 8 339 8 089 250 

Kultur 2 552 2 649 -97 2 989 2 789 200 

Anläggningar 7 450 7 295 155 11 174 11 174 0 

Simhall 2 405 2 396 9 3 607 3 607 0 

Summa 31 015 28 976 2 039 43 410 42 610 800 

 

Kommentar: Se kommentar ovan  

Investeringar 

Tkr 
Budget jan-

aug 2016 
Utfall jan-aug 

2016 
Avvikelse Budget 

 2016 
Helårsprognos 

2016 
Avvikelse 

Upprustn Hällsjöbad 69 0 69 104 104 0 

Förändr bibl.rum 133 78 55 200 200 0 

Summa 202 78 124 304 304 0 

 

Kommentar: Upprustning av baden genom rivning av gamla omklädningsrum samt komplettering av nya anpassade 
omklädningsrum. Fyllt på sand, vassrensat, ersatt uttjänta frigolitbaljor med nya. Kompletterat handikapprampen 
med ett räcke och i samverkan byggt en boulebana på Måns Ols. 

På stadsbiblioteket har trasigt möblemang ersatts med modernt och mer anpassat möblemang. Delar av hyllorna är 
också utbytta mot lägre, mer funktionsenliga hyllor. 

Målavstämning 
Nämndens resultatutvärdering av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. 

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 eco drive. 
 

KOMMENTAR:  

Uppstart av café på Träffpunkt Kaplanen. 
Gratis sommarläger samt fler läger och lägeralternativ i sommarlägerverksamheten. 
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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 riks-
snittet 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 MEDBORGARE     

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan, ex. vis 
när antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla medieinköp. 

 

KOMMENTAR:  

Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag från ungdomarna. 
Nytt avtal med kriminalvården gällande biblioteksservice på Salberga. 
Ingen mätning har ännu gjorts av inköpsförslagen som inlämnats via webben utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. 
Informationsmöte och aktiviteter riktade till nyanlända har genomförts för att underlätta integrationen och skapa trygga miljöer för alla. 

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, förtro-
ende och ansvar visar 3,7 eller högre, när resultatet i medarbetarundersökningen kring mål, utvärdering och 
förväntan visar 3,7 eller högre samt när antal 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 personal- och verksamhetsutveckling. 

Framtiden 

Flyktingsituationens påverkan på verksamheten 

 Även kultur- och fritidskontoret står inför påfrestningar gällande kommunens situation i flyktingfrågan.  
Kultur och Fritid är en integrerad kraft i samhället där människor med olika bakgrund kan mötas kring  
gemensamma intressen. Deltagande i meningsfulla aktiviteter är hälsofrämjande och kan förbättra förutsätt-
ningar för nyanlända att förstå koder i det svenska samhället, prata svenska i vardagen och skapa kontakt-
nät. Kultur och fritid vill arbeta för att främja ett fritt, tillgängligt och aktivt liv av hög kvalitet i Sala kommun, 
där möten skapas mellan människor med olika bakgrund och där det finns en mångfald. 

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. Ändrade vanor i vårt fritidsutövande kan också plockas 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 ny idrottshall samt nytt badhus. 
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Kulturkvarteret Täljstenens framtid som kulturcenter 

 Kultur- och fritid har ett brett verksamhetsområde som många kommuninvånare tar del av. Det finns flera 
områden inom kultur- och fritids verksamhet där det finns förslag till utvecklingsprojekt av verksamhet. 
Ovanvåningen på ungdomslokalen är ett prioriterat projekt som skulle medföra att nya lokaler och aktivi-
tetsytor tillgängliggörs för många kulturutövare, föreningar samt utveckling av verksamheterna på kultur-
kvarteret Täljstenen. 

Fritidsbank 

 Fritidsbanken är en plats där man kan låna skänkta sport- och fritidsartiklar kostnadsfritt, ungefär som när 
du lånar en bok på ett bibliotek. Vi vill bidra till att öka spontanidrottandet och därigenom öka människor-
nas hälsa och välbefinnande och bidra till ett hållbart samhälle för kommande generationer. Målsättningen 
är att kostnader kopplade till sport och fritid ska minska. 

Idrotts- och fritidsplanen 

 Sala kommun har som mål att idrotts- och fritidslivet ska ha ett omfattande och varierat utbud av fritidsakti-
viteter som är tillgängliga både fysiskt, geografiskt och ekonomiskt för alla medborgare. En idrotts- och  
fritidsplan garanterar ett långsiktigt visionärt arbete för ett bra idrotts- och fritidsklimat i Sala där kommu-
nen tillsammans med alla ideella krafter i föreningarna har en gemensam syn på hur det arbetet ska genom-
föras. 
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