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Justerandes sign. 

Au §86 Dnr KS 0001/2019 

Sommarlovsaktiviteter 

Ärendebeskrivning 
Fritidskonsulent Natalie Peart har inkommit med skrivelse daterad den 
26 mars 2019 rörande sommarlovsaktiviteter 2019. 

I skrivelsen anges att Socialstyrelsen förmedlar bidrag med 182 797 kronor för 
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6-15 år. Finns ingen annan 
finansiering måste 73 000 kronor av dessa bidrag nyttjas till sommarsimskola. 

Förslag 
Fri tidskonsulent Natalie Peart föreslår kommunstyrelsen besluta 

• att simskoleverksamheten finansieras med 30 000 kronor till simskolan i 
Ställdalen, 8 000 kronor till simskolan i Härken och 35 000 kronor till 
simskolan i Kopparberg av kommunstyrelsens disponibla medel, 

• att en avgift om 500 kronor kan faktureras vårdnadshavare och föräldrar för 
frånvaro utan giltig anledning från sommarlovsaktivitet ett barn/ungdom 

anmält sig till, samt 

• att fritidsgården tillsvidare kan driva kiosken vid Djäkens badplats så länge 

det finns sommarlovsanställda unga att hänvisa dit. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

• att simskoleverksamheten finansieras med 30 000 kronor till simskolan i 
Ställdalen, 8 000 kronor till simskolan i Härken och 35 000 kronor till 
simskolan i Kopparberg av kommunstyrelsens disponibla medel, 

• att en avgift om 500 kronor kan faktureras vårdnadshavare och föräldrar för 
frånvaro utan giltig anledning från sommarlovsaktivitet ett barn/ungdom 
anmält sig till. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer 
utreda hur sommarsimskoleverksamheten skall finansieras i framtiden. 

Utdragsbestyrkande 
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Sommarlovsaktiviteter 2019 

Ärendebeskrivning 

Datum 26/3-19 

Avsändare Natalie Peart 

Socialstyrelsen förmedlar även i år medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i 
åldrarna 6-15 år. Tidigare år har kommunen även fått bidrag till simskola, men det bidraget 
får vi inte i år. Sommarlovsbidraget kommunen rekvirerar i år är 182 797. Av dem skulle 
73 000 behöva gå till simskola (Ställdalen, 30 000, Hörken 8 000, Kopparberg 35 000) om 
vi inte lyckas hitta annan finansiering. 

För sommarlovsbidraget brukar kommunen ordna olika typer av aktiviteter och läger. På 
grund av ett visst bortfall i form av barn som anmäler sig till tex. läger och inte dyker upp 
på nämnda aktivitet, avser vi att i år ta ut en avgift å 500 kr i de fäll man inte nyttjar platsen 
man fått (undantag vid sjukdom, läkarintyg krävs). 

Även i år avser Fritidsgården att bedriva kiosk tillsammans med feriepraktikanter vid 
Djäkens badplats under sommarlovet, försäljning av lättare fortäring, glass, kaffe, läsk etc. 
Man tillhandahåller även olika typer av strandleksaker/spel, bollar, kubb etc och har även 
ett minibibliotek för att uppmuntra läsning. Fritidsgårdens intention är att även kommande 
somrar tillhandahålla denna uppskattade service vid Djäkensbadet, samtidigt som det är ett 
bra tillfalle för unga att få en arbetslivserfarenhet. 

Förslag till beslut 

Att simskoleverksamheten finansieras av kommunstyrelsens disponibla medel för att 
sommarlovsbidraget ska räcka till kostnadsfria aktiviteter hela sommarlovet. 

Att en avgift å 500kr kan faktureras förälder för frånvaro från sommarlovsaktivitet ett 
barn/ungdom anmält sig till utan giltig anledning. 

Att fritidsgården tillsvidare kan driva kiosken vid Djäkens badplats så länge det finns 
sommarlovsanställda unga att hänvisa dit. 

Natalic Peart 
Fritidskonsulcnt 




