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KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN  

Omvärldsanalys  
 
Statistik och prognoser om framtiden 

Kultur- och fritidssektorn fyller tillsammans med övriga samhället en viktig funktion i arbetet med att 
skapa attraktiva livsmiljöer. När Sala bygger är det därför viktigt att bygga och ge utrymme åt liv och inne-
håll. Där människor bor och arbetar behöver det även vara möjligt att hämta kraft och energi samt ha ett 
socialt liv. När man planerar skapas strukturer åt hus, gator, torg och olika funktioner som ska få staden 
att fungera. Det är inte tillräckligt eftersom det är människor som ger kommunen liv och innehåll. Därför 
måste människor lockas att vilja vara där och ges utrymme att ta kommunen och dess fysiska rum i besitt-
ning. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter fyller här en viktig del i samhällsbygget. 

I den senaste rapporten Kulturvanor från Myndigheten för kulturanalys, Rapport 2016:1 framkommer att 
kulturvanor hänger ihop med utbildningsnivån. Ju högre utbildning desto mer kulturutbud. De vanligaste 
kulturaktiviteterna är att lyssna på musik, se på film och att läsa böcker. Den mer ”traditionella” kulturen 
som opera, teater, konstutställningar, kräver ofta pengar, planering och resor. Därför spelar bostadsort, 
utbildning och inkomst en stor roll för att man ska ta del av den typen av utbud. Överlag visar också tidi-
gare undersökningar att avstånd som att bo i glesbygd påverkar människors möjlighet att ta del av såväl 
bibliotek som att gå på bio och teater. Män tar i lägre grad del av kultur än kvinnor. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) presenterade hösten 2014 en analys av 
ungas fritid och organisering i rapporten Fokus 14. Bland unga i åldern 16–29 år uppger var sjätte att friti-
den är det som ger livet mest mening. Det är vanligare bland tjejer än bland killar att uppge att de har för 
lite fritid. För unga i åldern 13–19 år intar idrott en särställning bland fritidsaktiviteterna. 80 procent av 
tjejer och killar i åldern 13–19 år idrottar eller motionerar inom förening eller oorganiserat minst varje 
vecka. Nästan hälften i åldersgruppen är medlem i en idrottsförening. Däremot är det hela 40 procent som 
inte är medlem i någon förening alls. Det är särskilt vanligt att inte vara medlem i någon förening bland 
utrikes födda, nyanlända och bland unga med funktionsnedsättning. Rapporten visar också att var åttonde 
ungdom avstår aktiviteter på grund av bristande ekonomi. 

Sverige har en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle. För kultur och fritid spelar de aktö-
rer som traditionellt brukar räknas in i denna gruppering en viktig roll när det gäller att bidra till utveckl-
ingen av samhället och det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som finns i kommunen. Det kan handla 
om studieförbund, idrottsföreningar, kulturföreningar eller andra ideella aktörer. Dels kan det offentliga 
och civilsamhället genom samverkan tillsammans skapa mer nytta för kommunens invånare. Dels kan ci-
vilsamhället själv bidra till att komplettera det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som kommunen er-
bjuder. I en framtid med en åldrande befolkning och ett mindre skatteunderlag kan det civila samhället 
komma att spela en allt större roll. De som arbetar blir färre och måste därmed försörja allt fler männi-
skor. Konkurrensen om dem i arbetsför ålder hårdnar både på kort samt lång sikt. Vi står inför ett antal 
utmaningar och möjligheter, då framtidens äldre kommer att vara fler och friskare och samtidigt ställa 
andra krav på individuella lösningar. Individen har de senaste decennierna fått större krav på och möjlig-
heter till att fatta egna beslut i vardagen. Tilltron till hierarkiska system som politiska partier, kyrkan och 
skolan har minskat samtidigt som det blivit allt viktigare att förverkliga sig själv. Människor inrättar sig 
inte självklart i system som andra har byggt upp utan vill istället göra sina egna individuella val. Den 
ökade individualiseringen och ökad kunskapsnivå bland medborgarna driver upp kraven och förväntning-
arna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. 

Digitaliseringen av samhället är en pågående process som får genomslag i samhällets alla sektorer.  I takt 
med att fler samhällstjänster blir digitala måste också befolkningen bli digitalt kompetenta. Den digitala 
tekniken har införlivats i vårt vardagsliv på ett sådant sätt att vi inte kan undvika den. Bara för att detta 
sker, betyder inte det att alla kan använda tekniken. Den grupp som inte har digital kompetens riskerar att 
ställas utanför samhällslivet då allt fler samhällstjänster blir digitala. Digital kompetens har blivit en de-
mokrati- och delaktighetsfråga. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden påverkas i hög grad av 
den ökade digitaliseringen. Både genom att verksamheterna i sig måste anpassas till den, men även genom 
att målgruppens behov och efterfrågan ändras som en effekt av digitaliseringen.  
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Medvetenheten ökar om människans påverkan på klimat och miljö. Forskare menar att den snabba kli-
matförändringen inte är naturlig, utan är ett resultat av mänsklig aktivitet. Inte bara intresseorganisat-
ioner utan offentliga organisationer, företag och människor i allmänhet intresserar sig allt mer för hur vi 
kan minska vår negativa inverkan på klimatet. En hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag klarar 
våra behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. Regionala och lokala verksam-
heter har en viktig uppgift att stimulera minskad energianvändning. En viktig del är också att vara en god 
förebild. 

För att vara en attraktiv kommun att bo i ska kommunen ta vara på samspelet mellan stad och land där 
landsbygdens värden i form av naturskönt boende, företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster 
samspelar med de olika tätorternas service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturens värden och 
resurser skapar en levande landsbygd om de tas tillvara och utvecklas.  

Kultur och fritid har blivit en konkurrens- och tillväxtfaktor när människor väljer var man vill bosätta sig 
och arbeta. Därför blir det också viktigt vad som finns och vem som erbjuder det. I takt med ökad individu-
alisering och önskemål om upplevelser så kommer också kultur- och fritidsaktiviteterna att förändras och 
utvecklas. Människors krav på utbud av spännande kultur och fritidsaktiviteter kommer att öka. Mångfald 
och mångetnicitet är viktig för utveckling av både kultur, fritid och det civila samhället.  

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta med stads- och landsbygdsmiljöerna och därmed göra 
det offentliga rummet till en nära, trygg och inspirerande miljö. 

 

Kostnads- och kvalitetsjämförelser med andra organisationer 

Dessa punkter kan vara svåra att jämföra då strukturfaktorer för dessa områden är få och oprecisa och 
kräver en djupare analys. 

Statens uppdrag och förändringar i dessa 

Det finns statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och sjukvård samt socialtjänst där syftet är att stimulera och 
utveckla arbetet. Statsbidrag enligt tidigare för avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass, avgiftsfria 
lovaktiviteter samt avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år finns det i dagsläget inget 
regeringsbeslut gällande 2019 eller framåt 

Demografiska effekter 

Den demografiska inverkan på verksamhetens driftskostnader 2020-2021 är obetydlig för kultur- och fri-
tidsnämndens del. En effekt är att den förväntade befolkningsökningen medför att förvaltningens aktivi-
tetsutbud samt att de gamla och nya anläggningar för såväl kultur som fritid kommer användas i än högre 
grad. 

Utmaningar & möjliga lösningar 

Vi kan idag skönja en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på tillgänglighet samt ut-
bud av hälsofrämjande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till dagens individuella val och yttringar. 
Detta gör att Sala kommun ständigt behöver utveckla idrotts- och fritidsverksamheten. I en växande kom-
mun finns också ett behov av fler idrottsanläggningar och aktivitetsytor. 

Simhall, konstgräsplaner, kulturanläggningar och liknande anläggningar bör byggas ut i takt med att kom-
munerna växer. För att möta det behov av anläggningar som finns ska kultur- och fritidsnämnden därför 
arbeta för att möta den brist som finns. 

Många av landets simhallar har sett sina bästa dagar och Salas simhall är i behov av upprustning eller er-
sättning. Att bygga en ny badanläggning eller renovera en befintlig är en mycket stor investering. Ett akut 
underhållsbehov medför oftast att kostnaderna blir högre och måste anläggningen stänga står man utan 
simhall. Ett väl genomfört förarbete är en av nycklarna till en långsiktigt hållbar anläggning, såväl fastig-
hetsmässigt som ekonomiskt. 

Bibliotek utvecklas mer och mer till mötesplatser och kunskapscentrum med möjlighet för medborgaren 
att skaffa sig utbildning och bildning men också ett offentligt rum, informationscentrum eller ett rum för 
kulturella upplevelser där man också kan samtala om demokrati. Det är viktigt med attraktiva och flexibla 
lokaler för att nå fler målgrupper. Meröppna bibliotek är en generell samhällsutveckling som medför nya 
möjligheter för besökare och andra aktörer att vistas i bibliotekslokalerna.  
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Utveckling och trender 

Kultur- och fritidsnämndens strategi är att ge invånarna möjligheter till idrott, motion, friskvård, kultur, 
avkoppling, positiva upplevelser och livsstilsförändringar inom kultur- och fritidssektorn. Detta gäller i 
synnerhet barn och ungdom. Det är av utomordentlig stor betydelse att människors välbefinnande ökar 
för att ge dem kraft och ork att klara omvärldens allt högre krav och detta utan att livskvaliteten minskar. 
Som medel för denna strategi har kultur- och fritidsförvaltningen utmärkta möjligheter att svara mot ut-
vecklingstendenserna genom hälsospåren, Barnens hälsoklubb, föreningarnas verksamhet och bibliotek.  
Till listan ska också läggas idrottshallar, ishall, fotbollsplanerna i kommunen och simhall vilken är i stort 
behov upprustning eller ersättning samt andra aktivitetsytor och vidareutvecklingen av kv Täljstenen. 

Fortsatt utveckling av Vision Lärkan är viktig för funktionell användning av området. Att bygga en ny ba-
danläggning eller renovera en befintlig är en mycket stor investering. Att bada i badhus är en av de fritids-
aktiviteter som lockar flest människor ur alla ålderskategorier. Badhusen fyller en viktig samhällsfunktion 
där flera samhällsgrupper möts. Samtidigt är badhuset ofta kommunens mest avancerade byggnad. 

För det hållbara samhället är det viktigt att det finns miljöer för rekreation och hälsa. Närhet till natur och 
miljöer för fysisk aktivitet är av stor vikt för invånares välbefinnande och kommunens attraktionskraft.. I 
förlängningen behöver även andra frågor arbetas vidare med som rör Måns Ols området. Generellt behö-
ver tillgängligheten förbättras, särskilt för de grupper som inte har möjlighet eller traditionellt vistas i na-
turen 

När det gäller vidareutvecklingen av kv Täljstenen behövs en målbild för den framtida utvecklingen av kv 
Täljstenen genomföras. Kv Täljstenen bidrar till att höja Salas totala attraktionskraft, skapa bättre förut-
sättningar för det lokala näringslivet och ytterligare höja livsmiljön för de människor som bor i Sala kom-
mun. 

En trend är en stark tro på samverkan mellan olika aktörer. På nationellt plan finns sedan några år tillbaka 
överenskommelser mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och civilsamhällets orga-
nisationer för hur samverkan ska se ut mellan det offentliga Sverige och civilsamhället. Liknande överens-
kommelser finns också i ett flertal andra kommuner i landet. Civilsamhället i Sala och Sala kommun har en 
överenskommelse om hur vi vill att vårt samarbete ska vara. Vi har också en första handlingsplan och tre 
arbetsgrupper som börjat arbeta med den 

För att nå målet att alla som så önskar ska kunna leva och verka i Sala kommun är det viktigt att dessa frå-
gor ingår i den strategiska planeringen för kommunen som helhet. 

Investeringar 

Biblioteksrummet har genomgått mindre förändringar under 20 år. Idag har mkt hänt gällande kommuni-
kation, nya medier och e-tjänster. Vi vill utveckla interaktiviteten i biblioteksrummet. Hur man genom ex-
ponering kan skapa en attraktiv miljö för våra besökare. Dels genom interaktiva skärmar, ergonomiska 
hyllor, sittutrymmen samt belysning. Vi behöver också se över hur bibliotekets informationsdelar skall 
utformas. Det är delvis ur ett arbetsmiljöperspektiv men även tillgängliggöra media för våra besökare.  
Beräknad investeringskostnad 1 000 tkr 
 
Bevattningsanläggningen på Lärkans A-plan behöver bytas ut. Vi behöver investera i en anläggning som 
kan kopplas ihop med befintlig bevattningsanläggning som vi har på B-plan (friidrotten) och använda  
samma skåp att styra bevattningen på båda planerna. Beräknad investeringskostnad 150 tkr 

 
Lärkans simhall har ett ljudsystem som inte fungerar idag. Ljudsystemet skall ge personalen möjlighet att 
uppmärksamma besökare om viktiga händelser och varna vid farliga situationen som kan kräva utrym-
ning. Ljudsystemet behöver fungera i miljöer vilka normalt anses vara svåra pga. fukt och ljudnivåer.  
Beräknad investeringskostnad 150 tkr 
 
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. 8 år. När konstgräset 
byts ut på 11-mannaplan så iordningställs en 7-mannaplan där den gamla uterinken var placerad med 
hjälp av det ”gamla” konstgräset. Huvudsyftet med återinstallationen är att bättre kunna möta den ökade 
efterfrågan av konstgrästider från föreningslivet. Genom att öka antalet bokningsbara konstgräsytor i 
kommunen skapas bättre förutsättningar för föreningslivet  Detta bör göras senast 2020. Beräknad inve-
steringskostnad 4 500 tkr 
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INVESTERINGAR 

Objekt (Program) Plan 2020 Nytt förslag 2020 Plan 2021 Nytt förslag 2021 Förslag 2022 

Ny biblioteksinredning samt 
hyllor 

1 000 tkr    
 

Bevattningsanläggningen 150 tkr     

Ny ljudanläggning simhallen 150 tkr     

Konstgräs, Lärkan   3 000 tkr 4 500 tkr  

Bokbuss    X  

Summa 1 300 tkr 1 300 tkr 3 000 tkr 4 500 tkr  

 

Driftskonsekvenser 
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 utvecklings-
projekt.  
 
Kultur och fritid kommer under planperioden fortsätta arbeta med att etappvis utveckla Lärkans idrotts-
område. I dialog med föreningslivet framgår det mycket tydligt att de prioriterar en ny idrottshall/mat-
charena, modell 40-20, som nästa investering på Lärkan. Idrottshallen färdigställds under 2019, men full 
hyra för anläggningen kommer 2020. Beräknad ökad hyreskostnad 2 500tkr. 
 
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 projekterings-
medel 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 
 
Måns Ols området är historiskt knutet till Sala Silvergruva. Med sitt värdshus, kägelbana och kallbadhus är 
Måns Ols ett populärt friluftsområde och är ett viktigt hörn i en triangel där Sala centrum och Silvergruvan 
utgör de två andra. Utveckling av Måns Ols området innebär byggande av en modern servicebyggnad som 
passar in i den historiska miljön för att kunna möta besökarnas behov. Beräknad ökad hyreskostnad 
600tkr. 
 
Kompressorerna till ishallen och curlinghallen har en beräknad livslängd på 15 till 20 år. Ishallens kom-
pressorer är från 1999, dvs ca 20 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 hock-
eyn och curlingen skall också installeras för bättre ekonomi och ur verksamhets hänseende. Då detta är en 
fastighetsinvestering så är det Fastighetsenheten som ansvarar för detta. Kultur- och fritid vill med detta 
medvetandegöra behovet och riskerna om avbrott sker under säsong. Beräknad investeringskostnad 
inte framtagen 
 
Bokbussen är populär som ett komplement till de fasta biblioteken. Det mobila biblioteket är flexibel, 
kostnadseffektiv och kan användas i det uppsökande arbetet för att nå fler användare, delta i tillfälliga 
event och inte minst för att ge biblioteksservice på landsbygden. Kaross och inredning i bokbussen är spe-
cialtillverkad. Den fysiska tillgängligheten till bussen är inte optimal. Uppdrag att upphandla bokbuss lig-
ger hos teknisk service, då kultur och fritidskontoret hyr bokbussen internt. Detta bör göras senast 2021. 
Beräknad investerings- och drift kostnad inte framtagen 
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Resultatanalys (ekonomi och mål) 

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS 

Tkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 2022 

Externa intäkter -6 526 -5 270 -5 370 -5 370 -5 493 -5 393  

Interna intäkter -1 109 -935 -956 -956 -997 -997  

Summa intäkter -7 634 -6 205 -6 326 -6 326 -6 490 -6 390  

Köp av huvudverk-
samhet, bidrag 

8 647 7 866 7 866 7 966 7 994 7 994 
 

Personalkostnader 14 824 14 581 14 731 14 831 14 987 15 187  

Övriga kostnader 7 286 7 169 7 314 7 314 7 514 7 514  

Interna kostnader 21 835 26 815 27 816 28 956 28 726 29 276  

Summa kostnader 52 592 56 431 57 727 59 067 59 221 59 971  

Resultat 44 958 50 226 51 401 52 741 52 731 53 581  

DRIFTREDOVISNING 

Tkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 

2022 

Förvaltningsledning 2 898 2 942 3 007 3 007 3 079 3 179  

Biblioteksverksamhet 7 873 8 006 8 194 8 244 8 407 8 557  

Täljstenen/ungdlok. 4 451 4 297 4 398 4 448 4 512 4 652  

Fritid 10 484 9 847 10 078 10 128 10 340 10 470  

Kultur 4 161 4 544 4 651 4 701 4 772 4 852  

Anläggningar 11 477 16 021 16 397 17 447 16 823 16 936  

Simhall 3 603 4 569 4 676 4 766 4 798 4 935  

Summa 44 958 50 226 51 401 52 741 52 731 53 581  
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MÅLAVSTÄMNING 

Perspektiv Hållbart samhälle 

MÅL: VÄXANDE SALA 

-  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING 

-  

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING 

Nämndernas indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle 
Indikator      

      

Perspektiv Medborgare 

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE 

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att antalet bibliotekslån per invånare överstiger rikssnittet, 
att antalet besökande i simhallen överstiger 85 000, samt att Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och servicen. 

 

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 

-   
 

 

Nämndernas indikatorer för perspektivet Medborgare 
Indikator     Bokslut 2018 

Salas medborgare är nöjda med kvaliteten  
och servicen 

   
 Betyg index 65  

Antalet bibliotekslån per invånare  
överstiger rikssnittet 

   
  

Antalet besökande i simhallen  
överstiger 85 000 

   
 87 061   

85 % av eleverna i åk 2 ska ha lärt sig simma     80%  

Perspektiv Medarbetare 

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ 

Nämndens målsättning är att sjukfrånvaron inte överstiger 5%  

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA 

Nämnden bidrar till målet i form av att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal 
med sin chef. 

 

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP 

- 

Nämndernas indikatorer för perspektivet Medarbetare 
Indikator     Bokslut 2018 

Sjukfrånvaron inte överstiger 5 %     3,5%  

Alla medarbetare anställda mer än ett år ska ha minst ett medarbetarsamtal med sin chef     100%   
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VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL 

Tkr 
Bokslut 2018 Budget 2019 Plan 2020 Nytt förslag 

2020 
Plan 2021 Nytt förslag 

2021 
Förslag 

2022 

Antal besökare i 
Täljstenen 

14 500 15 000 15 000  15 000   

Antal besökare på 
biblioteket 

134 012 140 000 140 000  140 000   

Kommunal subvention 
per besök i Simhallen 

49,7 49 49  49   

Antal i % av de bidrags-
berättigade föreningar 
som har antagit trygg-
hetspolicys 

13 20 20  20   

Andelen barnböcker av 
den totala utlåningen i 
% 

45,7 45 45  45   

 





  

STRATEGISKT INSPEL 2020 
KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 20XX/XXX 
SALA KOMMUN 

Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se |  Postadress: Box 304, 733 25 Sala 

 

 




