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Fu § 44 

Rapport ekonomi – fritidsenheten per 30 september 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga november månads budgetuppföljning till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid en jämn fördelning över året skulle 11/12 eller cirka 92 procent av årets budget varit förbru-
kade. 
 
Fritidsenheten: har förbrukat 86 procent av årsbudgeten vilket ligger något under den förväntade 
förbrukningen för de elva första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumule-
rad budget är +0,9 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.  
 
Fritidskontoret: Utfall för perioden är 72 procent av årets budget. Kostnader och bidrag för ferie-
arbetare har inkommit. 
 
Föreningsbidrag: Utfall för perioden är 90 procent av årets budget. Bidrag utbetalda i förskott. 
 
Skönvikshallen: Utfallet för perioden är 97 procent av årets budget. Intäkter är lägre för gymmet 
och varmvattenbassängen pga Corona samt höjda elkostnader för varmvattenbassängen. 
 
Fritidsverksamhet: Utfall för perioden är 75 procent av årets budget.  
 
Ungdomens hus: Utfall för perioden är 100 procent av årets budget. Intäkter från BUN kommer 
vid årsskiftet.  
 
 
Beslutsunderlag  
Budgetuppföljning per 30 november  
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Fu § 45 Diarienummer: KS2020/0459 

Sommarjobb för unga i Säters kommun 2021 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar fastställa mål, kriterier, arbetstid, fördelningsnyckel och tidsplan för Som-
marjobb för unga i Säters kommun samt ge handledare förutsättningar för genomförandet av sitt 
uppdrag. 
 
__________ 
 
Fritidsenhetens ståndpunkt 
Att kriterier, arbetstid, fördelningsnyckel och tidsplan baseras utifrån politikens mål;  
att alla unga mellan 15–17 år i Säters kommun som vill ha sommarjobb ska erbjudas sommarjobb 
och fritidsenhetens mål; att erbjuda meningsfulla sommarjobb till unga i Säters kommun. 
 
Fritidsenhetens förslag på kriterier för att söka sommarjobb är enligt följande;  
folkbokförd i Säters kommun och född år 2005, 2004 eller 2003. 
 
Fritidsenhetens förslag på lön 2021; 
75:-/h född 2005, 80:-/h född 2004, 85:-/h född 2003. 
 
Fritidsenhetens förslag på total arbetstid; 
40-60h beroende på vad chef/verksamhet för uppdraget bedömer vara lämplig för att uppfylla må-
let med meningsfull sysselsättning. 
 
Fritidsenhetens förslag på fördelningsnyckel; 
Att alla sökande som är födda 2005 och går i åk.9 är garanterade ett sommarjobb. Resterande jobb 
fördelas 60% född 2004 och 40% född 2003. 
 
Fritidsenhetens förslag på tidsplan; 
Ansökningstid: 1 februari – 14 mars 
Rekrytering: 15 mars – 30 april 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar, handledare och samordnare för 
sommarjobb 2020 har gjort, har en del områden identifierats.  
Den pågående pandemin påverkar sommarjobb för unga och Fritidsenheten behöver tänka i nya 
banor. Vi ställer inte in, vi ställer om. Det finns några utmaningar att ta med i planeringen: 

• de arbetsområden vi erbjuder ska vara ”Corona-säkra”  
• undersöka behov i organisationen för att skapa nya meningsfulla arbetsområden  
• mindre arbetsgrupper (med ungdomar) - resulterar i behov av fler handledare 

 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande  
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Fu § 46 

Informationsärenden 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om 

• Varmvattenbassängen  
• Investeringsplan anläggningar 
• Organisation Ungdomens Hus 
• Nya avtal fr o m 1 januari 2021 
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Au § 47 Diarienummer: KS2020/0458 

Investeringsbehov Säters IP 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen beslutar att beställa ombyggnation av omklädningsrum 
och förråd vid Säters IP. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Omklädningsrummen på Säters IP är i akut behov av en ombyggnation. Ombyggnationen berör 4-5 
nya omklädningsrum och förrådsutrymmen samt tillhörande korridor och vaktmästarutrymme.  
 
Byggnaden har idag läckande tak, påväxt av porer i grunden samt ruttna golvbjälkar mm. En första 
uppskattning av kostnad för ombyggnationen är ca 8 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Kristinehovs ishall byggdes 1984. SSIF hockey ansökte redan 2001 om medel/material för ombygg-
nation av omklädningsrum i Kristinehovs ishall. Ansökan avslogs. En tillbyggnad av två omkläd-
ningsrum och 7-8 förråd tillkom 2013. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om inte en ombyggnad av omklädningsrummen sker inom en snar framtid kommer rummen att 
behöva stängas. Verksamheter som i första hand drabbas är ishockey, fotboll, friidrott, konståkning 
och skola.  
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande  

 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
Blad 

6 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 48 Diarienummer: KS2020/0457 

Bidrag till inköp av traktor till Gustafs GOIF 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Gustafs GOIF medel till inköp av traktor till Morbyvallen på 
100 000 kronor under förutsättning att inköpet sker under 2021. 
 
______ 
 
Sammanfattning av ärendet 
En önskan om ett bidrag till inköp av en traktor har inkommit från Gustafs GOIF. I dagsläget har 
man inget fordon att skotta av snö på planen samt runt Morbyvallen. 
 
Bakgrund 
Gustafs GOIF har idag en lösning med en fyrhjuling som dom har utrustat med plogblad för 
snöröjning på konstgräs och område inne på Morbyvallen. Plogbladet som används i kombination 
med maskinens styrka gör att vi inte effektivt kan ”Skjutsa bort snön” från planen utan man flyttar 
den lite åt gången.  
fyrhjulingen används även för det rullande underhållet på konstgräset som sker under hela året. 
Den maskinen vi har är dock lite för klen för att det ska funka smärtfritt. Den överhettar och måste 
"vila" med jämna mellanrum när man kör. Vilket gör att det tar onödigt lång tid att göra klart hela 
planen. 
 
Fyrhjulingen är en kall arbetsplats under den kalla delen av året och det ger en dålig arbetsmiljö 
(kallt och blött) för våra planskötare - (en snöig dag kan det ta upp till 8h att få planen snöfri). De 
maskiner vi undersöker har hytt och värme vilket väsentligen skulle förbättra arbetsmiljön för plan-
skötaren. 
För att förbättra arbetsmiljön och bli effektivare i skötseln skulle vi behöva göra denna uppgrade-
ring och investering. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Ansökan om bidrag från Gustafs GOIF 
Tjänsteutlåtande 

Gustafs GOIF 
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Fu § 49 Diarienummer: KS2020/0234 

Medborgarförslag om ett utegym vid Skenshyttans bygdegård 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Skenshyttans Bygdegård ett bidrag på 50 000 kronor till ett utegym 
förutsatt att föreningen står för resterande investering och underhåll. Utegymet ska vara färdigställt 
vid utgången av 2022. 
Medborgarförslaget bifalls. 
 
_________ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om önskan om ett utegym vid Skenshyttans Bygdegård lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medbor-
garförslag till kommunstyrelsen för beslut. 
Förslagsställaren menar att det är viktigt med aktiviteter utomhus, speciellt i dessa tider.  
 
Bakgrund 
Föreningen önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård. De 
vill erbjuda ett utegym som passar en bred målgrupp, inte bara unga och starka individer utan även 
äldre och personer som behöver rehab och vill bygga upp sin styrka igen. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Medborgarförslag om ett utegym i Skens-
hyttan 
Tjänsteutlåtande 

Förslagsställaren 
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Fu § 50 Diarienummer: KS2020/0453 

Ansökan om kompletterande kartbidrag och arrangemangsstöd för år 2018-2020 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säterbygdens OK ett bidrag på 40 000 kronor som fördelas till 
kompletterande kartbidrag och arrangemangsstöd. 
______ 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan gällande komplettering av kartbidrag samt arrangemangsstöd har inkommit från Säter-
bygdens OK. 
 
Bakgrund 
Säterbygdens OK har sedan tidigare ansökt om kartbidrag och arrangemansstöd. För 2018 bevilja-
des bidrag med 74 500 kronor och för 2019 med 75 000 kronor 
Sista delen av aktuell kartrevidering slutfördes under hösten 2020. Total kostnad för framtagande av 
kartan blev 187 552 kronor. Arrangemangskostnader under 2018–2020 i form av hyra för toaletter 
samt speakervagn uppgår till 14 949 kronor. 
 
Differensen mellan erhållet bidrag och total kostnad är 53 001 kronor. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Ansökan om bidrag från Säterbygdens OK 
Tjänsteutlåtande 

Säterbygdens OK 
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