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Plats och tid: Skenshyttans bygdegård, tisdagen den 17 maj 
kl 13.30-15.10 

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

Övriga deltagare: Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Emma Söderlund ekonom, § 19 
Sara Sissala, fritidssamordnare § 22 
Emilie Andersson, fritidssamordnare § 22 
 

Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 19-23 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johansson    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-05-17 

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-24 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 19 Rapport ekonomi april 2022 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga rapporten till handlingarna. Till kommande 
sammanträde i fritidsutskottet ska en rapport lämnas om utbetalda bidrag. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomi per sista april. Emma Söderlund, ekonom redovisar utfall för 
jan - april 2022.  

Utfall Fritidsenheten april 2022 kommentarer 
Största underskottet finns hos fritidsanläggningarna (-779tkr jmf med budget i april). 
Det beror på att det har betalats ut verksamhetsbidrag för hela 2022 i början på året. 
Bidragen har ej periodiserats. 

Fritidsenheten (kst2360100) gör ett plusresultat med 320tkr i april jmf med budget 
vilket till stor del beror på att budgeten för ferielöner ligger periodiserad över hela 
året, lönerna betalas ut koncentrerat under/efter sommaren. 

Skönvikshallen har per april ett underskott på -347tkr jmf med budget, det beror 
framförallt på personalkostnader och hyran. 

Ungdomens hus och Stöd till fritidsverksamhet gör ett plusresultat på 152tkr 
respektive 304tkr. 
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Fu § 20 Medborgarförslag om fritidsmöjligheter i 
Gustafs 
KS2022/0038 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att förbättra Gustafs fritidsmöjligheter har lämnats in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24, Vid ärendeberedningen i mars 
beslutades att fritidsenheten skulle yttra sig över medborgarförslaget. Yttrandet ska 
vara färdigställt den 10 maj för behandling i fritidsutskottet den 17 maj och vidare till 
Kommunstyrelsen 31 maj. 

Förslagsställaren skriver att: 

1. Det bör finnas en ungdomsgård i Gustafs som under sen eftermiddag/tidig kväll 
har öppet för mellanstadiet och senare för äldre ungdomar.  

2. Idrottshallen i Gustafs - där bör barn och ungdomsverksamhet prioriteras före 
vuxnas träningar och bokade tider.  

3. Mora by IP – här har jag tidigare lagt in ett medborgarförslag för en 
hinderbana/utegym för att dels barn- och ungas ska inbjudas till mer rörelse och 
aktiv fritid med även alla vuxna i Gustafs. 

Underlaget för bedömningen är 

1. Ett arbete har påbörjats kring framtida ungdomsarbete i Säters kommun där en 
översyn sker och alla kommundelar inkluderas. Projektet går under arbetsnamnet 
Ung i Säter och är ett sektors överskridande arbete. 

2. Varje förening fördelar själva ut sina tider ur tilldelade tidsblock på det sätt som 
föreningen finner det lämpligast utifrån sitt eget verksamhetsbehov och planering. 
I den planeringen ska barn- och ungdomsverksamhet upp till och med 17 år 
prioriteras på vardagar mellan kl. 16.15–20.00. Förberedelse och efterarbete ingår i 
den fördelade och bokade tiden.  

3. När det inkommer ansökningar från föreningar om exempelvis bidrag till utegym 
bereds den och hanteras enligt kommunens gällande regler. 
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Fu § 21 Ansökan om bidrag till upprustning av 
bryggor och spångar vid Myggtjärn 
KS2022/0218 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett bidrag på 20 000 kronor för material till Säters 
fiskevårdsområdesförening för att kunna rusta upp bryggor och spångar vid 
Myggtjärn. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters fiskevårdsområdesförening har den 31 mars 2022 inkommit med en ansökan 
om bidrag för att kunna rusta upp dom bryggor och spångar som finns vid sjön 
Myggtjärn. 

En av bryggorna är tillgänglighetsanpassad vilket gör att en rullstol kan ta sig ut på 
bryggan. 

Materialkostnader för denna upprustning är 20 000 kronor.  

Bakgrund 
Säters fiskevårdsområdesförening arrenderar idag mark av Gysinge Skogsfastigheter 
AB runt sjön Myggtjärn som ligger mellan Nisshyttan och Embjörs.  

Beslutsunderlag 
Inkommen ansökan 31 mars 2022 
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Fu § 22 Information 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Information om 
• Sommarjobb 
• Evenemang 
• Aktiviteter 
• Föreningsträff 
• Bystugeträff 
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Fu § 23 Information om Skenshyttans bygdegård 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Jerry Kumlin och Kalle Myrsell informerar aktiviteter i och utanför Skenshyttans 
bygdegård. Renovering av byggnaden, utegym, bastu med brygga för vinterbad, 
vandringsled och skridskoturer i månsken på sjön Dammsjön. 
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