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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.15 -15.45 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson (C ) vice ordförande 
Roger Siljeholm (M) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör 
Eva Kvarnström, redovisningsekonomi, § 47 
Emilie Andersson, fritidssamordnare, § 50-51 
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, § 48 
Brittmari Niglis, IT-chef, § 49 
 

Utses att justera Roger Siljeholm 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 45-53 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsens fritidsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2019-12-17 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-12-19 Datum för  

anslags nedtagande 2020-01-10 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 45 Dnr KS2019/0472 
 
Ansökan om inköp av höjdhoppsmatta till Säters IP 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar investera i en höjdhoppsmatta till Säters IP till en kostnad av 
70 000 kronor. 
 
__________ 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Befintlig höjdhoppsmatta har under sommaren 2019 utsatts för skadegörelse och be-
höver bytas ut. 
 
Den 1 november 2019 inkom Säters Friidrottsförening med en ansökan om en ny 
höjdhoppsmatta till Säters IP. Idag är det en stor grop där man landar efter ett höjd-
hopp och mattan behöver bytas ut. Höjdhoppsmattan nyttjas i både skolundervisning 
och av Säters- och Stora Skedvis friidrottsföreningar. Föreningen skriver vidare att 
ett skyddshus för mattan vore önskvärt så att materialet håller längre. 
 
Det är av betydelse för Säters IP att det finns en brukbar höjdhoppsmatta utifrån att 
föreningarna har ungdomsverksamhet samt att skolan bedriver sin idrottsundervis-
ning där. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 46 Dnr KS2019/0532 
 
Avyttring av skoter 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att Skoterklubben i Säter erbjuds reservdelar av den ut-
dömda skotern som fritidsenheten äger. Därefter avyttras den utdömda skotern. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Idag äger Fritidsenheten en utdömd skoter som finns i Gatuenhetens förråd på Norr-
tull. Skotern har tidigare använts av Säters IF skidor för spårdragning av skidspår. 
Skotern utdömdes under våren 2019 av Säters Cykel och Motor. Reparationskostna-
derna bedömdes högre än värdet på skotern. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu  § 47 
 
Rapport ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport om fritidsenhetens ekonomi.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fu § 48 Dnr KS2019/0468 
 
Organisation sommarjobbare 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar 

1. Fastställa organisation, för Sommarjobb för unga i Säters kommun samt att 
handledare ska ges förutsättningar för genomförandet av sitt uppdrag.  

2. Fastställa lön och antal arbetstimmar för Sommarjobb 2020.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar, handledare och sam-
ordnare för sommarjobb 2019 har gjort, har en del förbättringsområden identifierats. 
Fritidsenheten vill utveckla förutsättningar för lyckosamt arbete kring och med Som-
marjobb för unga i Säters kommun. 
 
Fritidsutskottet efterfrågade förslag på organisation kring Sommarjobb för unga i Sä-
ters kommun (Fu § 37). 
  
På uppdrag av Fritidsutskottet föreslår Fritidsenheten en ny organisation baserat på 
målsättningen från politiken - att alla mellan 15 och 17 år, boende i Säters kommun, 
som söker sommarjobb ska erbjudas ett jobb. Med detta menas att alla som på vår-
terminen går i åk.9, grundsär åk9, gymnasiet åk1.+IM, gymnasiet åk.2 eller gymnasie-
särskola åk.1–3, ska erbjudas ett sommarjobb i Säters kommun. 
 
Budgeten för sommarjobb för unga i Säters kommun 2020 är 987 000 kronor, base-
ras på 190 sommarjobb fördelat på  
100 jobb – åk.9/grundsär åk.9 
50 jobb -gy åk1+IM/gysär åk.1 
40 jobb gy åk2/gysär åk.2–3 
 
Förväntad ansökningsfrekvens beräknas procentuellt utifrån årets ansökningar i re-
spektive årskurs, procentsatsen används sedan på antalet elever kommande läsår i re-
spektive årskurs.  
 
Sommarjobben ska fördelas på fem förvaltningar. Förväntad ansökningsfrekvens för 
2020 är 180 st sökande. Hittills har 135 platser inkommit. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 49 
 
Information om Wifi för föreningar 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till IT-enheten utreda möjligheten för föreningar att 
få Wifi till sina anläggningar. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Information om Wifi för föreningar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 50 Dnr KS2019/0531 
 
Redovisning av LOK-stöd 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Fritidsenheten informerar om LOK-stöd -statligt lokalt aktivitetsstöd. Informationen 
omfattar: 
 

• Bakgrund 
• Kriterier 
• Hur man ansöker om LOK-stöd 
• LOK-stödet för år 2019 (aktiviteter bedrivna från 2019-01-01) 
• Föreningar som sökt och inte sökt LOK-stöd VT 2019 
• Vad fritidsenheten kan göra för att underlätta för föreningar att söka LOK-

stöd? 
• Statligt och kommunalt stöd 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 51 Dnr KS2019/0294 
 
Information om Fritidsbanken 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Information om Fritidsbanken. Informationen omfattar: 

• Lokaler 
• Insamlingsställen 
• Invigning 
• Vad som händer kommande veckor 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 52 Dnr KS2019/0533 
 
Inköp av traktor 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar köpa traktorn med blad av samhällsbyggnadsförvaltningen 
till en kostnad av max 120 000 kr. Finansiering sker genom ianspråktagande av fri-
tidsenhetens investeringsbudget. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det finns ett behov av att köpa en traktor med blad till Säters IP. Fritidsenheten har 
av samhällsbyggnadsförvaltningen fått erbjudande om att köpa en traktor som ägs av 
förvaltningen till en kostnad inklusive blad med max 120 000 kr. 
 
Fritidsenheten har medel för investeringen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 53 Dnr KS2019/0535 
 
Föreningar i skuld 
 
Beslut 
Fritidsutskottet uppdrar till fritidsenheten att ta kontakt med berörda föreningar för 
att informera om den ekonomiska situationen 
 
___________ 
 
Bakgrund 
Gustafs GOIF, Säters IF Fotboll och Säterbygdens ridklubb har skulder till Säters 
kommun. 
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