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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Perioden som gått

O

lsimhallens omklädningsrtlrii uppstod en läcka i duschgolvet som medförde omfattande renovering och
stängning av omklädningsrummen from juni tom oktober. Dessutom har spillvattenpumpen byts ut. Den
hade hängt med sedan simhallen byggdes [-81].

Långforsbadethar efter långvarigföreningsdrift i SalaSimsällskapsregiåtergått i kommunaldrift. Utvärde-
ring kommer att ske efter sommar-perioden.

Med anledning av projektering av ny skola samt idrottshall i Ransta så l1a1'Ransta bibliotek numera stängt.
Bokbuss har satts in och ger möjlighet till kommuninvånarna att fortsätta ta del av kommunens biblioteksut-
bud.

Karta över populära Gruvdammsrundan har reviderats och trycks upp eftersom upplagan tog slut och tidl-
gare karta trycktes 2004.

Utökning av sommarlovsaktivitetet'medstöd av Myndighet för ungdomsochcivilsamhällesfrägor[MUCF].
SOMMARSKO]. Ny verksamhet har genomförts för barn mellan 6-9 år vid Måns Ols Linder juli månad.

Inrättande av Sala kommuns kulturarvsstipendium som avser att stödja, uppmuntra och skapa uppmärk-
samhet krlng speciellt framstående bevarande- och utvecklingsinsatsei' av historiskt värdefulla miljöer runt
om i Sala kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt bevarandeinsatsei' för kulturmiljön.

Sala kommuns kultur- och fritidsnämnd övertar numera utdelningen av Silverskölden för kommunens bästa
idrottsprestation [tidigare Sala Allehanda).

Renovering av Blå Salen har genomförts under sommaren i form av målning och lagning av klinkers samt
nytt golv.

Ekonomi

Resultaträkning och ekonomisk analys
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Awikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Externa intäkter »3431 -2 903 -528 -S146 -S 146

interna intäkter -519 -797 178 -929 -929

Summaintäkter -4 050 -3 700 -350 -6075 -5075

Personalkostnader 13 182 12 136 1 046 19770 19 770

Övriga kostnader 4 914 4 771 142 7 370 7 370

Interna kostnader 9 429 9 842 -413 14142 14 142

Summa kostnader 35 263 33 848 1 420 5D019 49 019

 
PERIODENSRESULTAT
Överskottet i delärsredovisningen samt i helârsprognosen för samlingslokaler/kapitalinvesteringsbidrag beräknas
uppgåtill 1000 tkr inom verksamhetenfritid.

Underskottet i delårsretlovisningen för interna intäkter beror på eftersläpning i debitering och betalning gällande av-
taladbiblioteksverksamhetpåSalbergakriminalvårdsanstalt.

Semesterlöneskulden föl' perioden är 624 tkr som påverkar resultatet positivt. Detta kommer att justeras under reste-
randeperiod av året vid uttag av semester.
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Ãnspnoeuos
Ett prognosticerat överskott på 1 000 tkr inom verksamheten fritid: verksamhetsbidrag avseende samlingsloka-
ler/kapitalinvesteringsbidrag.

Driftsredovisning
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Avvikelse

aug 2017 2017 2017 2017

Förvaltningsled ning 3 556 3 499 57 5 338 5 333

Biblioteksverksamhet 5 266 4711 555 7896 7 896

Täljstenen/ungd-lokai 2 698 2 640 58 4 046 4 046

Fritid 5 793 5 952 841 8 193 7 193 1 000

Kultur 2 B55 2 740 -BS 3099 3 099

Anläggningar 7 423 7 392 31 11133 11 133

Simhall 2 826 3 215 389 4 239 4 239

; ,Jr

 
Här analyseras resultatet/prognosen utifrån verksamhetsområden och perioder.

Underskott för simhallenhärrör från uppstart av verksamhetenpå Långforsbadet.Underskottetberor främst påoför-
utsedda reparation-och underhållskostnadei* i form av trasiga rör/ledningar' och ny el dragning med krav på elsäker-
het, samt icke budgeterade kostnader för el, sophantering och vatten.

Semesterlönesktllden för perioden är 624 tkr som påverkar resultatet. Detta kommer att justeras under resterande
period av året vid uttag av semester.

Investeringar
Tkr Budget jan- Utfall jan-aug Avvikelse Budget Helårsprognos Awikelse

aug 2017' 2017 2017 2017

0 0 0 0 0 0"'

 
Ingamedel för investeringar

Måiavstämning
Nämndens resultatutvärderlng av sina mål och aktiviteter som skall bidra till att uppnå fullmäktiges mål. Måluppfyllelsan bedöms utifrån

indikatorer som samtliga redovisas i bilagan Indikatorsammanställning.

.Målet ar helt uppfyllt D Målet ärdelvis uppfyllt OMåIet är inte uppfyllt ®Mätindikat0r saknas ®lngen matning X inget mål satt

PERSPEKTIVHÃLLBARTSAMHÄLLE

MEAL:VÄXANDESALA

. X

MÅL: ENLÃNGSIKTIGHÅLLBARSOCIALUTVECKLING

_ X

MÅL:ENLÅNGSIKTIGMILJÖMÄSSIGTHÅLLBARUTVECKLING

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

KOMMENTAR:

Kopieringssvstemet FollowMe har introducerats på Stadsbiblioteket och på kontoret. Detta hoppas vi skall medföra minskat antal onö-

diga utskrifter
utbildningsinsatser avseende eco drive har påbörjats och genomförts av berörd personal
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PERSPEKTIV MEDBORGARE

MÅL:NÖJDAMEDBORGAREOCHBRUKARE

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:GODSERVICEAVHÖGKVALITET

Nämnden bidrar till målsättningen genom att i åk 2 ska 85 % av eleverna uppnått målen för simkunnighet. ®

MAL:PÅVERKANocH INFLYTANDEFÖRKOMMUNENSMEDBORGARE

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 medieinkiip.

KOMMENTAR:

Det prognosticerade antalet besökare under 2017 bedöms vara 80 000 st. Den sammanställda mätningen kommer att redovisas i sam-

band med bokslutet.
Ingen mätning har gjorts av inköpsförslagen som inlämnats via webben utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Det progno-

sticerade värdet bedöms vara 5,5 %.
Ingen mätning har gjorts av elevernas simkunnighet utan kommer att redovisas i samband med bokslutet. Det prognosticerade värdet

bedöms dock vara 85 %.

Arbetet på ungdomslokalen sker i nära samarbete med ungdomarna. Ingen mätning har gjorts av genomförda förslag frân ungdomarna
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PERSPEKTIV MEDARBETARE

MÃL:TRYGG,SÄKERocH UTVECKLANDEARBETSMIUÖ

Nämndensmålsättningär korttidsfränvaron inte överstiger 3.0dagarper personochår. ®

MÅL: DELAKTIGHETOCH INFLYTANDEFÖRMEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet när resultatet i medarbetaruntlersökitingen kring mening, lärande och motivation (9
visar 3,5 eller högre samt när alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med
sin chef.

MÅL:TYDLIGTOCHBRALEDARSKAP

Salahar ett tydligt och bra ledarskap när resultateti medarbetarundersökningen kring uppskattning, förtro- ®
ende och ansvar visar 3,7 eller högre, när resultateti ntcdarbetarttrtdersökningen kring mäl, utvärdering och
förväntan visar 3,7 eller högre samt itär antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida
{utöver hälsoorsak)är 5 eller mindre.

KOMMENTAR:

Det prognosticerade värdet avseende korttidsfränvaron vid årets slut bedöms vara 3,5 dagar per person och år.

Personalen beviljas möjlighet att nyttja 1000 kr i friskvârdspeng per år.
Medarbetarsamtal genomförs minst en gång per år.
Två gemensamma personaldagar för personal- och verksamhetsutveckling genomförs

Framtiden
Ranstaidrottshall/Bibliotek/Medborgarkontor

0 Fortsatt genomförande och planering av ldrottshallen/Bibliotek/Medborgarkontor i Ransta

Vision Lärkan

- l visionen för Lärkanssportfält ingår att förvandla Lärkanssportfält till att bli en levandeochtillgänglig
"stadsdel"prägladav idrott ochfriluftsliv. Ändrade vanor i värt fritidsutövandekan ocksåplockasupp och
utvecklas som ett led att öka människors lust till att aktivera sig och därigenom främja folkhälsan. Därmed
behövs en fortsatt Lltveckling enligt Vision Lärkan med prioritering på ny idrottshall samt nytt badhus.

Stadsparken - Bangolfbanorna

I Planering och flytt av bangolfen in i Stadsparken planeras och genomförs. Dialog med intressenter angående
drift och skötsel komtner att ske.

LÖK-Lokal överenskommelse

0 Pånationellt plan finnssedannågraär tillbaka överenskommelsermellanregeringen,Sverigesltommuitei'
och landsting [SKL] och civilsamhällets organisationer för hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sve-
rige och civilsanthället. Liknande överenskommelser finns också i ett flertal andra kommuner i landet.

Länsövergripande bibliotekets samverkan

0 Arbetet innebär att biblioteksverksamheten fortsätter att utveckla samverkan mellan kommunernas folkbib-
lioteksverksamhet i länet. Syftet är att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela
länet

Silverfestivalen

0 Silverfestivalen är en årlig återkommande festival i Sala med start sonnnaren 2018. Silverfestivalen är tänkt
att lyfta upp vår historiska identitet och använda oss av den för att öka kommunens attraktionskraft. Silver-
festivalen planeras att pågå under ca 1månad med Lltställningat' med modern silverkonst, utställning med
historiskt tema, publika evenemang och andra kulturforlner*

Ãkra trädgård

s Centralt belägen i staden och är i dagsläget väl skött och använd. Där kommer' befintliga bangolfbanorna att
flyttas och servicebyggnaden är riven. Tankar om att göra detta område till ett Spontanidrottsområde med
skatepark samt multi sportarena finns.
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Mål

Enlångsiktig
miljömässigt
hållbar utveckling

Nöjda
medborgare och

brukare

Nöjda

medborgare och
brukare

God service av

hög kvalitet

Påverkan och

inflytande för
kommunens

medborgare

Trygg säker och

utveckla nde

arbetsmiljö

Delaktighet och
inflytande för
medarbetarna

Delaktighet och
inflytande för

medarbetarna

Tydligt och bra

ledarskap

Tydligt och bra

ledarskap

indikator

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

Antalet bibliotekstån per
invånareöverstiger rikssnittet

Antalet besökandei
simhallenöverstiger 115000.

85 °/aav eleverna i åk 2 ska ha
lärt sig simma

Antalet inköpsförslagvia
webben utgör 10 %av
alla medieinköp

Korttidsfrånvaron inte
överstiger 3,0 dagar per
person och år

Resultatet i
medarbetarundersökningen
kring mening, lärande och

motivation visar 3,5 eller
högre

Alla medarbetare anställda
mer än ett år ska ha minst ett

medarbetarsamtal med sin
chef

Resultateti medarbetar-
undersökningenkring
uppskattning, förtroende och
ansvarvisar 3,7 eller högre

Antal tillsvidareanstälkningar
som avslutas från

arbetsgivarens sida (utöver
hälsoorsak)är 5 eller mindre

p) ,lift630m-(l-iâM

Hur tas indikatorn

fram

Intern statistik

Intern statistik

Intern statistik

Intern statistik

Intern statistik

Statistik ur Löne-

systemet

Medarbetarenkät

Egenstatistik

Medarbetarenkät

Egen statistik

Prognos
2017

100%

5,5%

80 000

85%

15%

3,5

Ingen

mätning

100%

Ingen

mätning

Ingen

mätning

Utfall

2016

100 %

5,4

(6.1l

80 493

82%

15%

3,4

4,1

100 %

4,2

/W2.ia,
Utfall

2015

25%

5,5 %
(6,4Ia)

83 460

78%

15%

3,8

Ingen

mätning

100 %

Ingen

mätning

Utfall
2014

55

(7.9)

98 540

77%

11,3%

1,6 %

Ingen
mätning

100%

Ingen

mätning


