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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND  

Verksamhetsansvar 

UPPDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom områdena kultur och fritid och ska därvid arbeta för förverk-
ligandet av de av kommunfullmäktige antagna målen inom verksamhetsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har också till 
uppgift att, i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige, ej föreskriver annat med uppmärksamhet 
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 verksamheter till en gemen-
sam förvaltning där kommunstyrelsen blir anställningsmyndighet. Kultur- och fritid består av kultur- och fritidskontoret och 
ett flertal verksamheter. 

Kultur- och fritidskontoret är ett strategiskt kontor med kultur- och fritidschef och sju verksamhetsområden.  
Kontoret utvecklar och analyserar kultur- och fritidsverksamheten i Sala kommun, och arbetar långsiktigt för att tillsam-
mans uppnå visionen ”Sala kommun ska ha 25 000 invånare 2024”. 

Inom kontorets verksamhet ingår: 

• Anläggningar •Bibliotek • Fritid – Rörelse- Idrott- Kultur-skola – LSS/fritid • Kv. Täljstenen/Ungdomslokalen 

• Kultur • Simhallen • Kaplanen • Silverfestivalen 

Kultur- och fritid delar gemensam förvaltningsadministration, administrativ personal, ekonomipersonal och HR-personal 
med kommunstyrelseförvaltningen. 

Verksamhet 2018-2020 

KONSEKVENSER OCH PRIORITERINGAR 

Föreningsservice 
Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för meningsfulla aktiviteter främst för barn och ungdomar. Detta sker genom 
olika former 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 behållas. Föreningslivet och den ideella krea-
tiviteten 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 överstigas. 

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 medlemmar från 13 års ålder. 

Anläggningsbidrag  
Lämnas som stöd till föreningar som driver och underhåller egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning i kommu-
nen.  

Lokalbidrag 
Lämnas för hyrd aktivitetslokal, ej kansli eller annan administrativ lokal, som godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Hyres-
bidraget kan uppgå till 80 % av hyreskostnaden, dock högst 10 500 kronor/år. 
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Bidrag till orienteringskartor 
Bidrag till orienteringsklubbar vid framställning av kartor.  

Föreningar med social inriktning 
Föreningarnas verksamhet ska följa inriktningen i de av kommunfullmäktige antagna handikapp- och integrationspolitiska 
programmen. 

Biblioteket 
Biblioteket är en viktig arena för möten, inspiration för läsning, kunskap och upplevelser. Biblioteksverksamhetens priorite-
rade uppgift är att främja intresse för läsning och litteratur och utbildning. För information, upplysning och kulturell verk-
samhet i övrigt, har alla medborgare tillgång till ett folkbibliotek. Biblioteksverksamhet bedrivs vid Stadsbiblioteket i Sala 
samt vid utlåningsstationerna i Ransta, Västerfärnebo och Möklinta. Landsbygden får biblioteksservice av bokbussen. Biblio-
tekets webbplats är en viktig arena där biblioteket erbjuder service 24 timmar om dygnet. Stadsbiblioteket ger enligt avtal 
biblioteksservice till Kriminalvårdsanstalten Salberga.  

Ungdomsverksamhet 
Fritidsgårdarna är till för att främja en positiv livsstil genom ett genomtänkt och förberett arbete i mötet med ungdomarna. 
Alla ges möjligheten till att påverka sin fritid, känna delaktighet, engagemang och utveckling. Genom fritidsgårdar och som-
marläger erbjuder vi ett stort utbud av aktiviteter och mötesplatser året runt. Fritidsgårdar drivs i Täljstenen i Sala och ide-
ellt 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 
kommunen. Det finns många mindre mötesplatser samt ett par större arenor för kultur. Kultur- och fritid stöttar det lokala 
föreningslivet i Sala med föreningsbidrag samt ansvarar för kulturkvarterat Täljstenen där det pågår utställningar, musikeve-
nemang och teatrar. Där finns också Aguélimuseet samt ett café som bas mitt i Täljstenen. 

Kulturföreningar 
Efter förhandling mellan Kultur- och fritidsnämnden och föreningens representanter sluts ett avtal där det framgår vilken 
verksamhet föreningen ska bedriva för det kommunala stöd man fått. Avtalet kan skrivas på mellan ett och fyra år. 

Bidrag till samlingslokaler  
Bidraget utbetalas som stöd till bygdegårdar och andra samlingslokaler.  

Bidrag till Studieförbunden 
Bidraget till studieförbunden bygger på folkbildningsrådets principer för fördelning av statsbidraget. 

Evenemangsstöd 
Sala kommun har ambitionen att stödja evenemang 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 huvudinfarter och gränsar till ett stort friluftsområde med stigar, 
löp/skidspår och sjöar med badplatser. Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande simhall och idrotts-
hall, en ishall, två fullstora gräsplaner, en konstgräsplan, en friidrottsanläggning med allväders-banor och en curlinghall. 
Simning är en av få idrotter 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 simundervisning till elever. Sim-
hallen erbjuder även hälsofrämjande aktiviteter som spa (aufguss), simskolor och andra evenemang. 

Måns Ols, Långforsbadet har efter långvarig föreningsdrift återgått i kommunal drift. 

Kaplanen 
Kaplanens bottenvåning är en mötesplats 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 anhörigcenter. 
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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 sam-
arbete med skolan och föreningslivet och bedrivs för närvarande i 13 av 13 lågstadieskolor. 

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

Silverfestivalen 
Silverfestivalen är en ny årligt återkommande festival i Sala. Silverfestivalen är tänkt att  lyfta upp vår historiska identitet 
och använda oss av den för att öka kommunens attraktionskraft. Silverfestivalen planeras att pågå under ca 1 månad med 
start sommaren 2018 med utställningar med modern silverkonst, utställning med historiskt tema, publika evenemang och 
andra kulturformer. 

Gemensam verksamhet 

Administration Kultur- och fritid 
Kontorets ledningsfunktion. Här budgeteras också medel för information 

Stipendier 

Föreningsledarstipendium 
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut ett föreningsledarstipendium på 32 000 kronor, som delas lika mellan ledaren 
och föreningen. 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 bety-
dande insatser för kulturlivet i Sala kommun. Stipendiet kan delas mellan flera personer. 

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

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

Kulturarvsstipendium 
Sala kommuns kulturarvsstipendium är avsett att stödja, uppmuntra och för att skapa uppmärksamhet kring speciellt fram-
stående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Sala kommun. Priset ska inspirera och 
lyfta fram speciellt bevarandeinsatser för kulturmiljön 

Silverskölden 
Med anledning av att Sala Allehanda har upphört med utdelningen av Silverskölden som pågått sedan 194 7 övertar Sala 
kommuns kultur- och fritidsnämnd utdelningen av Silverskölden för kommunens bästa idrottsprestation 
 

KONSEKVENSER: Äskande utökad ram 

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 förslag till utvecklingsprojekt av verksamhet.  
 
Kultur och fritid kommer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis utveckla Lärkans idrottsområde. I den dialog 
med föreningslivet om en revidering av Vision Lärkan som genomfördes under 2011, framgår mycket tydligt att de priorite-
rar en ny idrottshall/matcharena, modell 40-20, som nästa investering på Lärkan. Beräknad hyreskostnad inte framtagen. 
 
Ransta idrottshall ger en god tillgång till idrottslokaler och möjliggör för fler att ägna sig åt traditionellt organiserad idrott, 
dels att Sala kommun kan erbjuda aktivitetsmöjligheter i alternativa organisationsformer. När anläggningen är färdigbyggd 
så kommer den nya anläggningen att erbjuda bättre möjligheter att utöva idrott och även fungera som samlingslokal, kul-
turscen vid olika tillfällen , i och med att den nya anläggningen är större och fräschare.  Beräknad hyreskostnad inte fram-
tagen. 
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Vid nybyggnation så utöver hyra till fastighetsenheten tillkommer även driftskostnader ex. städ för kultur-och fritidsnämn-
den. Därutöver behöver kultur- och fritidsnämnden tilläggsanslag för att utrusta nybyggnationer med det material som inte 
ingår i upphandlingen. I en idrottshall handlar det om tex gymnastikmattor, plintar, olika stolpar & nät till olika bollsporter, 
mål, sarger, bänkar, resultattavlor, mm. Beräknad kostnad inte framtagen. 
 
Kompressorerna till ishallen och curlinghallen har en beräknad livslängd på 15 till 20 år. Ishallens kompressorer är från 
1999, dvs ca 18 år. I samband med utbyte av befintlig anläggning bör man ta vara på överskottsvärmen och återvinna energi 
för att kunna förbättra innemiljön. Separat styrning mellan hockeyn och curlingen skall också installeras för bättre ekonomi 

och ur verksamhets hänseende. Beräknad investeringskostnad inte framtagen 
 
Simhallen är i stort behov av restaurering och underhåll. Detta medför oftast att kostnaderna blir högre och inte minst 
måste anläggningen stänga och man står utan simhall i perioder. Därför bör projekteringsmedel avsättas för ny simhall så 
att Lärkan kan fortsätta att utvecklas framåt i tiden enligt vision Lärkan. Ny simhall skall byggas inom nästa mandatperiod. 
Beräknad investeringskostnad inte framtagen 
 
Förse Lärkans idrottsplats med vändkors 2018. Vändkorset blir publikentré samt en automatisk cykelavskiljare på konstgrä-
set som vi idag har problem med. Beräknad investeringskostnad 150tkr 

Konstgräs har längre hållbarhet och högre slitstyrka än naturgräs, dock bör konstgräset bytas ut efter 6-10 år. Nuvarande 
konstgräs på Lärkans sportfält har idag legat sedan 2010, d.v.s. 7 år. När konstgräset byts ut på 11-mannaplan så iordning-
ställs en 7-mannaplan där den gamla uterinken var placerad med hjälp av det ”gamla” konstgräset. Detta bör göras senast 
2019. Beräknad investeringskostnad 3 000tkr 
 
Fritidsbanken har varit igång i Sala sedan invigningen 20161127. Den drivs i samarbete med vård och omsorg/arbetsmark-
nadsenheten som finansierar personal genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder och Kultur o Fritid som ansvarar för lokal-
hyra. För att kunna fortsätta bedriva Fritidsbanken behövs tillägg i budget för att täcka driftskostnader i form av hyreskost-
naden och administration. Beräknad årlig kostnad är 192tkr. 
 
Silverfestivalen är ny årligt återkommande festival i Sala. Silverfestivalen är tänkt att pågå under ca 1 månad med start som-
maren 2018 med utställningar med modern silverkonst, utställning med historiskt tema, publika evenemang och andra kul-
turformer. Syftet är lyfta upp vår historiska identitet och använda oss av den för att öka kommunens attraktionskraft. Det 
finns budgeterat 200tkr men uppskattad totalkostnad är 780tkr. Beräknad kostnad är 580 tkr 
 
Salaortens Ryttarförening, SORF, planerar utbyggnad av anläggningen genom att ansöka om medel bla ur Arvsfonden. Stö-
det ska gå till kostnader för om-, till- eller nybyggnation av en lokal eller anläggning. Man kan erhålla upp till 75 % av kostna-
derna om de understiger 4 miljoner kronor. Upp till 65 % av kostnaderna om de överstiger 4 miljoner kronor. Projektets 
beräknade totalkostnad är 7 500tkr Beräknad kostnad är 3 000tkr 
 
Inom biblioteksverksamheten kommer arbetet med att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet 
i enligt Regional kulturplan att vara märkbar under planperioden. Arbetet har just startat där syftet är att öka servicegraden 
och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet. Fortsatt arbete för ökad digital delaktighet fortgår där MIK (Medie- 
och informationskunnande) är en viktig del av arbetet. Förstärkning av personalresursers är nödvändig. Beräknad årlig kost-
nad, 500tkr 
 
Sala kommun har idag en övre åldersgräns på 20 år för lokalt aktivitetsstöd(LOK). Riksidrottsförbundet (RF) har idag en övre 
gräns på 25år. Sala kommun har tidigare haft ambitionen att följa RF´s regelverk för att underlätta för föreningarna vid an-
sökningsförfarandet, som idag sker digitalt, och samordna kontrollen av LOK-stödet.  För att öppna dörrarna för fler och 
behålla fler inom idrotten längre behöver idrottsföreningarna stärkas. En höjd åldersgräns till 25 år medför en ökad kost-
nad. Beräknad årlig kostnad 100 tkr 

INVESTERINGSBEHOV 

  2018 2019 2020 2021 2022 
Nytt biblioteksdatasystem 150 
Simskolematerial  150 
Sala stadspark/Skatebordpark 3 000  
Ny biblioteksinredning/hyllor  1 000 
Konstfrusen isbana     3 000 
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EKONOMI 

Resultaträkning och ekonomisk analys 
Tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Externa intäkter -5 761 -5 146 -5 285 -5 391 -5 515 

Interna intäkter -3 689 -929 -954 -973 -995 

Summa intäkter -9 450 -6 075 -6 239 -6 364 -6 510 

Köp av verksamhet, bidrag 9 049 8 737 8 973 9 135 9 326 

Personalkostnader 18 778 19 770 20 304 20 710 21 186 

Övriga kostnader 8 966 7 067 7 255 7 400 7 570 

Interna kostnader 15 158 14 405 14 794 15 090 15 437 

Summa kostnader 51 951 49 979 51 326 52 335 53 519 

Resultat 42 501 43 904 45 087 45 971 47 009 

      

 

Driftredovisning 
Tkr  Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Förvaltningsledning  4 553 5 338 5 482 5 586 5 714 

Biblioteksverksamhet  7 377 7 811 8 022 8 182 8 360 

Täljstenen/ungdomslokal            3 757 4 046 4 155 4 238 4 335 

Fritid  8 058 8 238 8 460 8 624 8 819 

Kultur  2 837 3 099 3 182 3 241 3 311 

Anläggningar  10 759 11 133 11 433 11 660 11 928 

Simhall  3 454 4 239 4 353 4 440 4 542 

Summa  40 795 43 409 45 087 45 971 47 009 

 

Investeringar 
Tkr                                 Bokslut 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Inkomster 0 0 0 0 0 

Utgifter 303 0 200 0 0 

Summa 303 0 200 0 0 

 
Kommentar: Se ovan nämnda text 
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Mål och indikatorer 

 

PERSPEKTIV HÅLLBART SAMHÄLLE 

MÅL: VÄXANDE SALA 

- 

MÅL: ENLÅNGSIKTIG SOCIALT HÅLLBAR UTVECKLING 

- 

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

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

 
Aktiviteter: Erbjuda och stimulera invånarna i Sala kommun genom ett varierat utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 
Utveckla ungdomsverksamhet i Täljstenen. 
Öka intresset för läsning bland våra barn och ungdomar. 
All berörd personal inom kultur och fritid skall vara utbildad i eco drive. 
 

PERSPEKTIV MEDBORGARE 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

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

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 

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 

 

Aktiviteter: 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 förskolor på landsbygden. 
Kriminalvårdsanstalten Salberga kommer att erhålla biblioteksservice 30 timmar per vecka enligt avtal. 
Lärkan kommer att hålla öppet 92,5 timmar per vecka/43 veckor per år. 
Kultur och fritid kommer att bedriva simundervisning för alla elever i årskurs 2 i samarbete med skolan. 
Fortsätta utveckla bibliotekets webbplats till en interaktiv mötesplats där Salaborna kan vara delaktiga och påverka verk-
samheten. 
När tillfälle ges driva planprojekt i dialog med medborgarna genom t.ex. öppna möten och andra dialogformer. 
 

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 
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Sala har ett tydligt och bra ledarskap när resultatet i medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtroende och an-
svar 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. 

 
Aktiviteter: Personalen beviljas möjligheter till 1000 kr i friskvårdpeng per år. 
 

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. 
Kommunövergripande 
Ledarutvecklingsinsatser för personalansvariga chefer (via t.ex. webutbildning, ledarakademi, mentorprogram). 
Bidra till ökad kunskap och förmåga att tillämpa delegationsordning och andra styrdokument genom att arrangera dialog-
möten för chefer. 
Dialogmöten för chefer arrangeras minst två gånger per år. I dessa möten ska avsnitt som behandlar Sala kommuns ge-
mensamma värdegrund, uttryckta i policys och övriga styrdokument samt arbetsrätt ingå. 
Resultat av medarbetarundersökning ska ingå i beslutsunderlag för kommungemensamma utvecklingsinsatser inom områ-
den som t ex ledarskap, jämställdhet och diskriminering. 
Kultur-och fritid 
Delta i de kommuncentralt anordnade utbildningarna. 
 

Resultatanalys 

Behovet av kultur- och fritidsaktiviteter för kommunens befolkning ökar. 
 
Regeringens folkhälsomål nummer tre, Trygga och goda uppväxtvillkor, är viktigt för alla åldersgrupper, inte minst för barn 
och ungdomar. 
 
Regeringens folkhälsomål nummer nio, Ökad fysisk aktivitet, är viktigt för alla åldersgrupper, inte minst för barn och ungdo-
mar  
 
Utbildningsnivå och medelinkomst i Västmanland är lägre än resten av riket och skillnaderna mot riket ökar. Det finns större 
behov av fysisk kapacitet då låg utbildning innebär större risk för fysiskt påfrestning (SCB) 
Oroväckande hög andel unga står utanför arbetsmarknaden (SCB) vilket kommer att öka behovet av insatser så att ohälsa 
eller utslagning inte ökar.  
 
Alkoholkonsumtionen bland ungdomar är fortfarande högre än önskvärt. (Länsrapport 2010) 
 
Den nya bibliotekslagen lyfter speciellt fram vikten att öka/förbättra läsförståelsen bland våra barn och ungdomar. Här ut-
gör biblioteken en naturlig partner med sina bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden ska, för att bidra till en ökad läsförståelse 
bland barn och ungdomar, arbeta för att biblioteken ytterligare utvecklar sina metoder och arbetssätt.  
 
Den digitala utvecklingen är snabb och skapar nya beteenden och utmaningar. Användandet av ”smartphones” och surf-
plattor har, tillsammans med ökad tillgång till mobilt bredband, skapat nya beteenden och därmed nya utmaningar. Allt fler 
människor är ständigt uppkopplade och förväntar sig åtkomst av digitala tjänster. Kraven på e-tjänster och tillgång till digi-
tala självservicetjänster ökar från medborgare. Detta medför ett ökat tryck på den digitala utvecklingen inom samtliga verk-
samheter och därmed ett behov av kunskapsutveckling och innovativa idéer hos personalen. 
 
Vi kan idag skönja en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på tillgänglighet samt utbud av hälsofräm-
jande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till dagens individuella val och yttringar. Detta gör att Sala kommun ständigt 
behöver utveckla idrotts- och fritidsverksamheten. I en växande kommun finns också ett behov av fler idrottsanläggningar. 
Idrottshall, konstgräsplaner och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kommunerna växer. För att möta det 
behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kultur- och fritidsnämnden därför arbeta för att möta den brist som 
finns. 
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Mer än 80 procent av alla ungdomar går någon gång med i en idrottsförening. Men vid 20 års ålder är ”bara” ungefär hälf-
ten kvar. Idrottsrörelsen tappar uppenbarligen många unga medlemmar. Frågan är varför. Eller kanske den ännu viktigare 
frågan: Kan vi göra något för att behålla dem?. Att försöka få fler att  idrotta längre upp i åldrarna är en viktig del i Riksid-
rottsförbundets (RF) verksamhetsinriktning. För att öka ungdomars vilja och möjlighet att fortsätta med föreningsidrott görs 
således insatser på flera olika nivåer. En insats för Sala kommun kan vara att följa RF norm när det gäller bidragsberättigad 
ålder för Lokalt aktivitetsstöd, 7-25 år. 
 
Åkra trädgård är centralt belägen i staden och är i dagsläget extensivt skött och använd. Där kommer befintliga bangolfba-
norna att flyttas och servicebyggnaden är redan riven. Tankar finns att göra om detta område till Spontanidrottsområde 
med skatepark samt multi sportarena. Tidigare har det i Sverige varit vanligast med skateparker byggda i trä, men de sen-
aste åren har det byggts fler och fler skateparker i betong och det finns nu många fina betongparker i Sverige 
 
Många av landets simhallar har sett sina bästa dagar och Salas simhall är i behov av upprustning eller ersättning. Att bygga 
en ny badanläggning eller renovera en befintlig är en mycket stor investering. Ett akut underhållsbehov medför oftast att 
kostnaderna blir högre och inte minst måste anläggningen stänga igen och man står utan simhall. Ett väl genomfört förar-
bete är en av nycklarna till en hållbar anläggning, såväl fastighetsmässigt som ekonomiskt. 
 
En trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. På nationellt plan finns sedan några år tillbaka överenskommel-
ser mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets organisationer för hur samverkan ska se 
ut mellan det offentliga Sverige och civilsamhället. Liknande överenskommelser finns också i ett flertal andra kommuner i 
landet. 
 

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Antal 
Utfall 
2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Plan 
2018 

Plan 
2019 

Plan 
2020 

Korttidsfrånvaron inte överstiger 3,0 da-
gar per person och år 

1,6 3,8 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 

Antal besökare i Täljstenen 4 000 9 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Antal besökare på biblioteket 134 091 141 757 138 407 155 000 155 000 155 000 155 000 

Kommunal subvention per besök i Sim-
hallen 

37,2 41,3 47,2 39 39 39 39 

Antal i % av de bidragsberättigade före-
ningar som har antagit trygghetspolicys 

11 11 11 20 20 20 20 

Andelen barnböcker av den totala utlå-
ningen i % 

42,2 43,8 45,0 45 45 45 45 
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