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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 20 april, kl. 13.00-14.55  

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

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningssektorchef 
Brittmari Niglis, IT-chef, § 12 
Sara Sissala, fritidssamordnare, § 13-15 
Per Eriksson, ungdomskonsulent, § 13-16 

Ersättare  

Utses att justera Roger Siljeholm 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 10-19 
 Sekreterare    
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Organ Fritidsutskottet 
Sammanträdes-
datum 2021-04-20 Datum för  

anslag 2021-04-21 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-05-14 

Förvaringsplats-
för protokollet Sektor kommunstyrelsen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 10 

Rapport ekonomi – fritidsenheten per 31 mars 

Förslag till beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga ekonomirapporten till handlingarna. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Utfall för perioden är 28 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. 
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Fu § 11 

Information skatepark 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Information skatepark. Ett nyttjanderättsavtal har upprättats för en skatepark på området Gruv-
plan. 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 12 Diarienummer: KS2020/0066 

Fiber och Wifi till idrottsanläggningar 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att Säters kommun tillhandahåller ett Wifi/gäst-
nät till kommunens idrottsanläggningar samt skapa förutsättningar för föreningarna att teckna egna 
abonnemang. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommundirektören fick i uppdrag av fritidsutskottet 2020-02-11 att lämna förslag till utbyggnad av 
ett medborgarnätverk och wifi till föreningar. 
 
Ärendet har beretts och ett förslag till struktur har tagits fram av IT-enheten och Fritidsenheten. 
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Fu § 13 

Information Fritidsbanken 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Information Fritidsbanken. Information om sommarens aktiviteter och samarbete med Generation 
Pep. 
Utlåningen minskar just nu. 
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Fu § 14 

Information Nattvandring 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Information Nattvandring. Liknande koncept som förra sommaren. Ungdomens hus är i år sam-
lingsplats. 6 föreningar är engagerade som vandrar i 13 helger. 2 personer från varje förening kom-
mer att få en utbildning via vår närpolis. 
 
Nattvandringen pågår mellan vecka 22 till vecka 34. Ersättning utgår till föreningarna med 10.000 
kr/helg förutom midsommarhelgen  då ersättningen är 15.000 kr. 
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Au § 15 Diarienummer: KS2021/0168 

Ansökan om underhållsbidrag gällande området kring Motionscentralen, CK 
Natén 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till fritidsenheten teckna avtal med CK Natén för underhåll av spår 
och området kring motionscentralen enligt tidigare beslutad praxis. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 14 februari 2021 inkom CK Natén med en ansökan om bidrag för underhåll av området kring 
Motionscentralen. Det är ett område som används av både motionärer men också flertalet före-
ningar, främst CK Natén, Säterbygdens orienteringsklubb och Säters IF skidor som alla bedriver 
verksamhet i området. För att området fortsatt ska vara attraktivt och fungera väl krävs under-
hållsinsatser i form av röjning av sly och gräs. Ett arbete som måste utföras både med maskin, slåt-
teraggregat och manuellt med röjsåg. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen ansökan 14 februari 2021  
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Au § 16 Diarienummer: KS2021/0138 

Bidrag till filminspelning sommaren 2021 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja EDE film ett bidrag om 24.000 kr till filminspelning sommaren 
2021. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
EDE film inkom 2021-03-04 med en ansökan om bidrag för filminspelning sommaren 2021.  
 
Under sommaren 2021, perioden 1 juni – 31 augusti, kommer de att spela in fyra filmer där ungdo-
mar oavsett ålder och erfarenhet får delta under inspelningen, både framför och bakom kameran. 
Detta ses som ett tillfälle att testa på hur det är att skapa film och att kunna få chans att prova en 
annorlunda aktivitet. Filmen kommer kunna visas på festivaler runt om i Sverige samt att det kom-
mer att bli premiär på Folkets Hus i Säter. Alla deltagande kommer att få en kopia på filmen. EDE 
film framhåller i ansökan att det är viktigt att få fram kulturen i Säter till den yngre generationen vil-
ket de själva värnar om. De ser detta som en unik aktivitet som samtidigt kan öka kunskapen inom 
film.  
 
Under sju år, 2013 - 2019, har EDE film ansökt om pengar från idébanken och fått beviljat bidrag. 
Förra året, 2020, beviljades EDE film ett bidrag från fritidsutskottet på 20.000 kronor. I år ansöker  
EDE film om ett bidrag på 50.000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2021-03-04 
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Fu § 17 

Information sommarjobb 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nuläge 
 
Antal (behöriga) sökande: 177 st. 
76 st. f-05, 6 st. har tackat nej 
63 st. f-04, 7 st. har tackat nej  
38 st. f-03, 8 st. har tackat nej 
156 st. ungdomar är aktuella, varav 131 får jobb. 
 
Område  Antal 
Barnomsorg  14 
Ungdomsledare 18 
Praktiskt arbete 79 
Adm.prakt.arbete 11 
Sommarorkester   9 
 
Nio externa handledare har anställts till utomhusarbete. 
 
Fördelning: Födda 2005 har fördelats först, resterande platser fördelas genom krav på kun-
skap/egenskap och lottning.  
 
Tidsplan: 
Ansökningstid, 1 februari – 14 mars 
 
Rekrytering, 15 mars – 30 april 
 
Arbetskläder, handledarinformation, ”informationspaket” till sommarjobbare och avtal, 21 april – 
21 maj 
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Fu § 18 Diarienummer: KS2021/0172 

Placering av Multisportarena i Säter 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen beslutar placera och bygga en  multisportarena i på Säters 
IP där multisportarenan ligger strategiskt bra med bostäder nära och under uppsikt av personal som 
även kan sköta underhåll av arenan. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2017 beslutat i investeringsbudgeten om att bygga multisportarenor i Gus-
tafs, St Skedvi och Säter. Fastighetsenheten har budgeterat för en multisportarena i Säter år 2022. I 
St Skedvi och i Gustafs finns arenorna på plats sedan 2018 respektive 2019.  
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Fu § 19 Diarienummer: KS2021/0161 

Deltagande i satsning på ungdomsjobb 2021 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att delta i satsningen på ungdomsjobb 2021. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Projektet Ungdomsjobb 2021 har som mål att ännu fler ungdomar ska få möjlighet att få 
ett ungdomsjobb. Det är en satsning som kompletterar kommunernas redan planerade sats-
ningar och ska inte användas som medel istället för redan avsatta medel eller planer. 
Pengarna ska främst användas som lön för arbete i den kommunala verksamheten där 
kommunen ska vara arbetsgivare och stå för den dagliga arbetsledningen. En mindre del 
kan användas för att täcka kommunernas administrationskostnader för att ordna sommar-
jobben. 
 
Om kommunen beslutar sig för att delta i satsning på ungdomsjobb 2021 ska kommunen 
innan 30 april  
underteckna en överenskommelse med Arbetsförmedlingen och den kommunansvariga en-
hetschefen i Dalarna. 
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