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PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL 

EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt-och Sysselsättnings 
strategi för ökad välfärd. Kommunfullmäktiges vision utgår från EU 2020 
strategin. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen ska utvecklas - är 
utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar 
fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. 
 
DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för 
nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kom-
mande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med 
att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna 
i kommunen. Då görs genomgångar av de planeringsunderlag som nämnderna 
tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen under 
hösten. 
 
I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna 
verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. 
 
DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och 
grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: 
• Hållbart samhälle 
• Medborgare 
• Medarbetare 
• Ekonomi 
 
MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. 
Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. 
 
INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara  
kommunövergripande eller nämndspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för 
att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den poli-
tiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället form-
uleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. 
 
ANSVARSOMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämnder-
nas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter 
som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att 
uppnå målsättningen i den strategiska planen 
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VERKSAMHETSANSVAR   

VERKSAMHETSANSVAR 

 

Kommunstyrelsens verksamhetsansvar förändras från 1 januari 
2015 enligt det beslut om ny ”Politisk organisation, förvaltnings-
organisation samt arvodesbestämmelser och ersättningar i Sala  
kommun 2015-2018” som kommunfullmäktige tog i maj 2014. 
Förändringen av den politiska organisationen innebär bland annat 
att en kultur- och fritidsnämnd får ansvar för verksamheten inom 
nämnt område samt att en bygg- och miljönämnd inrättas för  
myndighetsbesluten inom bygg- och miljöområdet. Samtidigt sam-
las alla verksamheter till en gemensam förvaltning där kommun-
styrelsen blir anställningsmyndighet. 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom 
områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverkligan-
det av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksam-
hetsområdet.  

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder kommunin-
vånarna en meningsfull fritidssysselsättning genom ett brett och 
flexibelt utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Verksamheterna 
bidrar till ett ökat intresse för friluftsliv och rekreation. Detta sker 
bland annat genom stöd till det lokala föreningslivet samt via ge-
nomförande av olika kultur- och fritidsevenemang. Bibliotekets 
breda verksamhet stimulerar till läsning och kunskap samt främ-
jar samtidigt informations- och yttrandefriheten. 

Idrott, kultur, fritid, hälsa och rekreation är lika viktiga delar av 
kultur- och fritidsverksamheten. 
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VÅR VERKSAMHET 2017-2019 

VÅR VERKSAMHET 2017-2019 

KULTUR- OCH FRITID 

Kultur- och fritidsverksamheten bidrar i hög grad till hur invå-
narna, eller blivande invånare uppfattar Sala som kommun; hur 
attraktiv kommunen är att leva i, hur bra livskvalitet kommunen 
har att erbjuda. 

En snabb omvärldsanalys visar tydligt att behovet av kultur- och 
fritidsaktiviteter för en god folkhälsa blir större och större. Stimu-
lans för kropp och själ behöver alla. Kultur- och fritid är således en 
mycket viktig del av Sala kommuns infrastruktur.  

Sala kommuns strategi är att ge invånarna möjligheter till idrott, 
motion, friskvård, kultur, avkoppling, positiva upplevelser och 
livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. I synnerhet 
barn och ungdom. Det är av utomordentlig stor betydelse att män-
niskors välbefinnande ökar för att ge dem kraft och ork att klara 
omvärldens allt högre krav på dem utan att livskvaliteten minskar. 
Verksamheten är viktig för alla, men barn och ungdomar ska prio-
riteras 

Kultur- och fritids uppdrag är att erbjuda invånarna i Sala kom-
mun ett omfattande och varierat utbud av kultur- och fritidsaktivi-
teter.  Aktiviteterna ska vara tillgängliga såväl fysiskt, geografiskt 
som ekonomiskt. Verksamheten ska skapa förutsättningar för livs-
glädje, både för kropp och själ och bidra till att det allmänna häl-
soläget i kommunen främjas.  

Som grund för denna strategi har kultur- och fritid utmärkta möj-
ligheter tillgodose det allmänna behovet av stimulans, liksom att 
motverka de negativa utvecklingstendenser som finns, genom häl-
sospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet, biblio-
tek och simhall. 

Till listan ska också läggas idrottshallar, ishall, fotbollsplanerna i 
kommunen, andra aktivitetsytor, vidareutvecklingen av Kvarteret 
Täljsten, samt sist men inte minst den utbyggda Lärkan. Badhuset 
är i behov av upprustning alternativt nybyggnation och för be-
sökstrenden utveckla badet. 

Till en ny träningshall/matcharena på Lärkan, modell 40-20, bör 
också snarast avsättas medel. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE   

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

 

Mål: Ett växande Sala 
En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens 
framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som 
för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala 
har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid 
utgången av 2014 uppgick antalet invånare till 21 925. Visionen är 
att Sala kommun år 2024 har passerat 25 000 invånare. 
 
Det innebär att kommunen måste kraftfullt verka för och stödja 
entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte 
att skapa fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till 
kommunen. 
 
En förutsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler 
bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom  
barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun är ett 
hållbart samhälle med god livskvalitet. 
 
Kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka 
kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. 
Arbetet med Plan för Sala stad, den fördjupning av översiktsplanen 
som arbetats fram mellan 2008 och 2013, fortsätter efter antagandet. 
För att planen ska fungera som den är tänkt - som ett helhetsgrepp 
om vad som behöver göras nu och i framtiden -behöver den 
konkretiseras ytterligare och brytas ner i aktiviteter. Detta görs i en 
inspirationsbilaga/handlingsplan med fokus på ”Hur gör vi 
verklighet av planen?”. Denna är tänkt att kopplas tydligt till 
kommunens verksamhet och uppdateras årligen. 
 
Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun påbörjades 
2010 med ortsanalyser för sju av kommunens mindre tätorter. Efter 
fördjupningen av översiktsplanen för Sala stad intensifieras arbetet 
med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan, som visar 
riktningen framåt och behandlar viktiga frågor för kommunen och 
kommunens utveckling. Den kan till exempel ta upp frågor som 
infrastruktur och landsbygdsutveckling, samt ha regional koppling. 
 
Tanken är att genom kontinuerligt arbete med översiktlig planering, 
lägga en bättre grund för både detaljplanearbetet och övriga av 
kommunens verksamheter, samt skapa en tydlighet utåt både i 
regionala frågor och gentemot privatpersoner och näringsliv. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 

 
Aktiviteter 

Kultur-och fritid 
Erbjuda invånarna i Sala kommun ett varierat utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE   

Mål: En långsiktig socialt hållbar utveckling 
En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet 
ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt 
boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv 
kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva 
Kommunen. 
Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för 
gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med 
olika bakgrund 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 

 
Aktiviteter 

Kultur-och fritid 
 
Stödja samt utveckla ungdomsverksamhet i kommunen 

Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen 

Öka intresset för läsning bland våra barn och ungdomar 

  



12 (28) 
Verksamhetsplan 2017-2019 
Kultur- och fritidsnämnden 
 

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET HÅLLBART SAMHÄLLE 

Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 
De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala 
kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna  
klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. 
De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom 
och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till 
en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och 
ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna 
ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. 
 
De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt 
ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas 
tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt.. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 

 

Tabell 1 En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

 
Nämndens indikatorer 
Kultur- och fritid 

Sala har en långsiktig miljö-
mässigt hållbar utveckling 
när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

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

25%   

 

 

Aktiviteter  

Kultur-och fritid 
All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco 
drive. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE   

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

 

Mål: Nöjda medborgare och brukare 
För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/ 
brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med  
kvaliteten på densamma. 
 
Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur 
medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på 
genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s 
medborgarundersökning.. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

Tabell 2 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare 

 
Nämndens indikatorer 
Kultur- och fritid 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och 
service när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Antalet bibliotekslån per invånare överstiger riks-
snittet 

5,5 (7,9) 5,5 (7,9) 6,0 (6,9) 

Antalet besökande i simhallen överstiger 115 000   83 460 98 540 89 051 

 
Aktiviteter 

Kultur-och fritid 
Stadsbiblioteket kommer att hålla öppet 50,5 timmar per vecka, 
förutom veckorna 25-32 då biblioteket håller öppet 35 timmar 
per vecka.  

Bokbussen kommer att besöka 64 hållplatser, samt skolor och för-
skolor på landsbygden. 

Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteks-
service 30 timmar per vecka enligt tvåårsavtal. 

Lärkan kommer att hålla öppet 92,5 timmar per vecka/43 veckor 
per år. Samt röda stor-/lätthelgsdagar. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE   

Mål: God service av hög kvalitet 
Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till 
nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med 
kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. 
 
I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god 
service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt 
att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket 
uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta 
kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är 
ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på 
kommunens tjänster som de kan förvänta sig. 
 
Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med 
kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad 
klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan 
vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan 
kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas 
förväntningar. 
 
Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den 
officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng 
och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen 
erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som 
står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna 
subjektiva förväntningar.. 

Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 

 

Tabell 3 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet 

Nämndens indikatorer 
Kultur- och fritid 

Sala har en bra kvalitet och service i verksam-
heten när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma 78 % 77 % 75 % 

 
 

Aktiviteter 

Kultur-och fritid 
Kultur och fritid kommer att bedriva simundervisning för alla 
elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDBORGARE 

 

Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 
Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möj-
ligheter till inflytande. 
 
Medborgarna ska få tillgång till information om vad som hän-
der i kommunen och informationen ska bygga på kommunikat-
ion. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av ser-
vice och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommu-
nen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för 
medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka 

. Strategisk plan 2016-2018 
Kommunfullmäktige, 2015-09-01 

 

Tabell 4 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare 

 
Nämndens indikatorer 
Kultur-och fritid 

Salas medborgare är med och påverkar och  
har inflytande när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Antalet inköpsförslag via webben utgör 10 % av alla 
medieinköp 

15% 11,3% 13,1% 

 
Aktiviteter 

Kultur-och fritid 
Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv  
mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka  
verksamheten. 

När tillfälle ges driva plan- och utvecklingsprojekt i dialog med 
medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer.  
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE   

NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

 

Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till 
utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga vill-
kor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kom-
petens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya mo-
derna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, 
kommer att ställa krav på ny kunskap. 
 
God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organi-
sationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga 
delar i arbetet med att hålla sjukfrånvaron låg, minska, 
sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare 
verksamhet. 

Strategisk plan 2015-2017 
Kommunfullmäktige, 2014-06-18 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Tabell 5 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

 
Nämndens indikatorer 
Kultur- och fritid 

Sala har en trygg, säker och  
utvecklande arbetsmiljö när:  

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 dagar per 
person och år 

3,8 1,6  

 
Aktiviteter 

Kultur- och fritidskontor 
Kommunens personal beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvård-
peng per år. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE   

 

Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna 
Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva 
arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av 
verksamheten. När medarbetarna får information och infly-
tande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna på-
verka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet 
roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild 
arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i 
det som sker på den egna arbetsplatsen. 

Strategisk plan 2015-2017 
Kommunfullmäktige, 2014-06-18 

Tabell 6 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande 
när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Resultatet i medarbetarundersökningen kring me-
ning, lärande och motivation visar 3,5 eller högre 

Ingen mätning Ingen mätning 4,03 

 
Kommunövergripande 

Medarbetarna har delaktighet och inflytande 
när: 

Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

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

100% 100% 100% 

 
Aktiviteter 

Kommunövergripande 
Bidra till utvecklad lönebildning enligt politisk viljeinriktning. 
Utveckla samverkan enligt FAS och anpassa till ny organisation. 

Utveckla och utbilda i användning av lönesystemet och införa 
självrapportering för kommunens alla verksamheter. 

Kultur- och fritid 
Tio ledningsgruppsammanträden genomförs per år. 
Tio protokollförda arbetsplatsträffar per avdelning genomförs 
per år. 
Minst ett medarbetarsamtal med varje anställd genomförs varje 
år. 
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NÄMNDENS MÅL 
I PERSPEKTIVET MEDARBETARE 

Mål: Tydligt och bra ledarskap 
Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbets-
miljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt vår gemensamma 
värdegrund, bland annat uttryckt i kommunens ledarpolicy, ska ledar-
nas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, 
tillit, respekt och delaktighet. 

Strategisk plan 2015-2017 
Kommunfullmäktige, 2014-06-18 

Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap¨ 

Indikatorer beslutade av kommunfullmäktige 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Resultatet i medarbetarundersökningen kring  
uppskattning, förtroende och ansvar visar 3,7 el-
ler högre 

Ingen mätning Ingen mätning 3,96 

Resultatet i medarbetarundersökningen kring 
mål, utvärdering och förväntan visar 3,7 eller 
högre 

Ingen mätning Ingen mätning 4,03 

 
Kommunövergripande 

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 

Antal tillsvidareanställningar som avslutats från 
arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller 
mindre. 

   

 
Aktiviteter 

Kommunövergripande 
Ledarutvecklingsinsatser för personalansvariga chefer  
(via t.ex. webutbildning, ledarakademi, mentorprogram).  
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegationsord-
ning och andra styrdokument genom att arrangera dialogmöten 
för chefer. 
Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år.  
I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns gemen-
samma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument 
samt arbetsrätt ingå. 

Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag 
för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områden 
som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering. 

Kultur-och fritid 
Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING   

BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Driftbudget 2017-2019 

Tabell 8: Driftsbudget 2016-2018 

Driftbudget/plan Bokslut 
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Kostnader 47 721 49 593 49 979   

Intäkter 6 926 6  183 6 075   

Nettokostnad 40 795 43 410 43 904 44 721 45 759 

Verksamheterna samt planerade förändringar 

Kultur- och fritid 

 

Föreningsservice 
Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla akti-
viteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom olika for-
mer av föreningsstöd samt genom kommunens engagemang för 
friluftsliv och rekreation. Nolltaxan, som innebär gratis lokaler för 
barn och ungdomar i kommunala lokaler, ska prioriteras och be-
hållas. Föreningslivet och den ideella kreativiteten är en bärande 
kraft inom fritidsverksamheten. Kultur- och fritids insatser är 
stödjande och kompletterande. 

Bidragens storlek fastställs varje år av kommunstyrelsen inom 
den budgetram som anslagits. Det betyder att enhetens samtliga 
bidragskonton betraktas som kostnadsramar som inte får översti-
gas 

Aktivitetsstöd 
Detta stöd lämnas till föreningar som anordnar sammankomster 
med deltagare i åldern 4-20 år i ledarledd verksamhet om minst 
60 minuter. Bidrag utgår för 3-30 deltagare en gång per dygn. För 
handikappföreningar gäller aktivitetsstödet alla åldrar.  

Utbildningsbidrag 
Bidraget är ett stöd till föreningens ledarutbildning av egna med-
lemmar från 13 års ålder. 

Anläggningsbidrag  
Lämnas som stöd till föreningar som driver och underhåller egen 
eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning i kommunen.  
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Lokalbidrag 
Lämnas för hyrd aktivitetslokal, ej kansli eller annan administrativ 
lokal, som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Hyresbidraget 
kan uppgå till 80 % av hyreskostnaden, dock högst 10 500 kronor  

Bidrag till orienteringskartor 
Bidrag till orienteringsklubbar vid framställning av kartor.  

Föreningar med social inriktning 
Föreningarnas verksamhet ska följa inriktningen i de av kommun-
fullmäktige antagna handikapp- och integrationspolitiska pro-
grammen. 

Biblioteket 
Biblioteket är en viktig arena för möten , inspiration för läsning, 
kunskap och upplevelser. Biblioteksverksamhetens prioriterade 
uppgift är att främja intresse för läsning och litteratur och utbild-
ning. För information, upplysning och kulturell verksamhet i öv-
rigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek. Biblioteks-
verksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala samt vid utlånings-
stationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Övrig landsbygd 
får biblioteksservice av bokbussen. Bibliotekets webbplats är en 
viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dyg-
net. Stadsbiblioteket ger enligt avtal biblioteksservice till Krimi-
nalvårdsanstalten Salberga.  

Ungdomsverksamhet 
Fritidsgårdarna är till för att främja en positiv livstil genom ett 
geomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. Alla ges 
möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engage-
mang och utveckling. Genom fritidsgårdar och sommarläger er-
bjuder vi ett stort utbud av aktiviteter och mötesplatser året runt. 
Fritidsgårdar drivs i Täljstenen i Sala och ideellt med kommunalt 
stöd i Möklinta, Västerfärnebo och Ransta. 

Kultur 
Sala kommuns kulturliv består av ca 60 ideella kulturföreningar 
samt många fria kulturskapare som är utspridda över hela kom-
munen. Det finns många mindre mötesplatser samt ett par större 
arenor för kultur. Kultur- och fritid stöttar det lokala föreningsli-
vet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarteret 
Täljstenen där det pågår utställningar, musikevenemang och teat-
rar. Där finns också Aguélimuseet samt ett café som bas mitt i 
Täljstenen. 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING   

Kulturföreningar 
Efter förhandling mellan Kultur- och fritidsnämnden och förening-
ens representanter sluts ett avtal där det framgår vilken verksam-
het föreningen ska bedriva för det kommunala stöd man fått. Av-
talet kan skrivas på mellan ett och fyra år. 

Bidrag till samlingslokaler  
Bidraget utbetalas som stöd till bygdegårdar och andra förenings-
drivna allmänna samlingslokaler.  

Bidrag till Studieförbunden 
Bidraget till studieförbunden bygger på folkbildningsrådets prin-
ciper för fördelning av statsbidraget. 

Arrangemansstöd / Snabb Slant 
Sala kommun har ambitionen att stödja arrangemang av brett 
publikt allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på 
landsbygden, som bidrar till och förstärker kommunens image 
samt stödjer kommunens utveckling som besöksort men också 
som plats för boende, studier och arbete. 

Allmänkultur 
Här finns medel till arrangemang och programverksamhet i egen 
regi, eller i samverkan med föreningar/organisationer och andra 
intresserade. Bl. a Ett kulturliv för alla. 

Lärkan 
Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfar-
ter och gränsar till ett stort friluftsområde med stigar, löp/skid-
spår och sjöar med badplatser. Sportfältet inrymmer idag en in-
omhusanläggning innehållande simhall och idrottshall, en ishall, 
två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning 
med allväders-banor och en curlinghall. Simning är en av få idrot-
ter som finns med i läroplanen för ämnet Idrott och hälsa. Att 
kunna simma är en livsviktig kunskap som alla har rätt att lära sig. 
Kultur och fritid samarbetar med skolan för att kunna erbjuda si-
mundervisning till elever. Simhallen erbjuder även hälsofräm-
jande aktiviteter som spa, simskolor och andra evenemang. 

I den dialog med föreningslivet om Vision Lärkan som inletts  
framgår mycket tydligt att de prioriterar en ny idrottshall/mat-
charena, modell 40-20, som nästa investering på Lärkan.  

Kaplanen 
Kaplanens bottenvåning är en mötesplatsen för äldre som skapar 
social samvaro. Här finns möjlighet att umgås med andra och delta 
i gemensamma aktiviteter som gympa, kortspel, promenader m.m. 
I bottenvåningen samsas även föreningarnas hus samt anhörig-
center och ett café som drivs av vård och omsorg. 
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Övrig verksamhet 

R-I-K-skola (Rörelse-Idrott-Kultur) 
Kultur och fritid  organiserar aktiviteter riktade till lågstadiet för 
att förbättra barnens livskvalitet. Verksamheten är ett samarbete 
med skolan och föreningslivet  

Fritid/omsorg 
Kultur och fritid  organiserar kultur- och fritidsverksamhet för 
vuxna omsorgstagare. 

Gemensam verksamhet 

Administration Kultur- och fritid 
Kontoretsledningsfunktion. Här budgeteras också medel för in-
formation 

Stipendier 

Föreningsledarstipendium 
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett föreningsledarsti-
pendium på 32 000 kronor, som delas lika mellan ledaren och för-
eningen. Stipendiet kan delas mellan flera personer 

Kulturstipendium 
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett kulturstipendium 
på 25 000 kronor till personer som gjort eller gör betydande in-
satser för kulturlivet i Sala kommun. Stipendiet kan delas mellan 
flera personer. 

Lasse O’Månssons naturastipendium 
Tre stipendier ska årligen delas ut till författare, översättare, (se-
rie)tecknare, stå upp-komiker, musikjournalister och radiopratare 
som verkar i den mångsidige Lasse O’Månssons anda,  

Sala sparbanks kulturfond 
Kultur- och fritidsnämnden delar ut medel ur fonden, vars medel 
ska användas till kommunens förskönande genom utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader samt till bidrag för konservering 
av konstverk och minnesmärken av historisk eller annan art, eller 
användas till att stödja annat kulturhistoriskt eller konstnärligt 
arbete i Sala kommun.  

Silverskölden  
Delas ut till ortens främsta idrottare. Fram till 1962 delades priset ut 
av lokaltidningen Sala Posten. 1962 övertog lokaltidningen Sala Alle-
handa priset som fram till förra året. Nu ser Sala kommun till att det 
anrika idrottspriset lever vidare. 
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BUDGET MED VERKSAMHETSBESKRIVNING   

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 för-
slag till utvecklingsprojekt av verksamhet. Kultur och fritid kom-
mer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis ut-
veckla Lärkans idrottsområde. Inom biblioteksverksamheten 
kommer utvecklingen med digitaliseringen av böcker att vara 
märkbar under planperioden. 

Verksamhetsfakta 

Tabell 9: Verksamhetsfakta 

Kultur och fritidskontor 

Verksamhetsmått Bokslut 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 

Korttidsfrånvaron inte övers-
tiger 3,0 dagar per person 
och år 

1,6 dagar < 3 < 3 < 3 < 3 

Antal besökare i Täljstenen 9 500 10 000 10 000 10 000 10 000 

Antal besökare på biblioteket 141 757 155 000 155 000 155 000 155 000 

Kommunal subvention per 
besök i Simhallen 

41,3 39 39 39 39 

Antal i % av de bidragsberät-
tigade föreningar som har an-
tagit trygghetspolicys 

11 15 20 20 20 

Andelen barnböcker av den 
totala utlåningen i % 

43,8 45.0 45,0 45.0 45,0 

Investeringsbudget 

Tabell 10: Investeringsbudget 

Nettoinvesteringar  Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Kultur- och fritidskontor     

Biblioteket, Digitala tjänster, RFID  0 200 0 

     

Investeringsbudget förklaringar 

KULTUR- OCH FRITID 

Biblioteket, Digitala tjänster, RFID 
RFID är en teknik som redan finns här runt omkring oss även om vi 
till vardags inte tänker på det. Det positiva med RFID-tekniken hör 
att hanteringen är enklare och säkrare för användaren, än med andra 
tekniker. 
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BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

BILAGA - INDIKATORSAMMANSTÄLLNING 

Indikatorsammanställning 

Mål Indikatorer Hur tas indikatorn fram Redovisas när 
En långsiktig miljömäss-
igt hållbar utveckling 

All berörd personal inom 
Kultur och fritid skall vara 
utbildad i eco drive. 

Intern statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Salas medborgare är nöjda 
med kvaliteten och service 

SCB:s Medborgarundersök-
ning 

Årsredovisning  

Nöjda medborgare och 
brukare 

Antalet bibliotekslån per 
invånare överstiger riks-
snittet 

Intern statistik Årsredovisning 

Nöjda medborgare och 
brukare 

Antalet besökande i sim-
hallen överstiger 90 000   

Intern statistik Årsredovisning 

God service av hög kva-
litet 

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

Intern statistik Årsredovisning 

Påverkan och inflytande 
för kommunens med-
borgare 

Antalet inköpsförslag via 
webben utgör 15 % av alla 
medieinköp 

Intern statistik Årsredovisning 

Trygg säker och utveck-
lande arbetsmiljö 

Sjukfrånvaron inte översti-
ger 5%  

Statistik ur Lönesystemet Årsredovisning 

Delaktighet och infly-
tande för medarbetarna 

Resultatet i medarbetarun-
dersökningen kring me-
ning, lärande och motivat-
ion visar 3,5 eller högre 

Medarbetarenkät Årsredovisning 

Delaktighet och infly-
tande för medarbetarna 

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

Egen statistik Årsredovisning 

Tydligt och bra ledar-
skap 

Resultatet i medarbetarun-
dersökningen visar 3,7 eller 
högre 

Medarbetarenkät Årsredovisning 
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