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Dnr KS2019/0414

Bidrag till inköp av skoter, Säters IF skidor
Beslut
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säters IF skidor ett bidrag på 50 000 kr till inköp av
en snöskoter. Finansiering sker genom fritidsenhetens konto för rörliga medel.
__________
Ärendebeskrivning
Säters IF skidor använder sig av fyra skotrar för att underhålla spår och leder i Säter.
I dagsläget är en av skotrarna trasig och ej brukbar vilket gör att skidklubben är i behov av att införskaffa en ny skoter.
Fritidsenheten har varit i kontakt med Säters IF skidor som ställer sig positiva till att
kommunen ger ett bidrag för att möjliggöra för föreningen att köpa in och äga skotern.
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Dnr KS2019/0267

Brandbevakningstorn Bispbergs klack
Beslut
Fritidsutskottet beslutar föreslå i yttrande till samhällsbyggnadsnämnden att tornet
rivs utifrån att utsikten är god som den är från Bispbergs klack. Innan tornet rivs utreds ägarförhållandena och kommunikation ska ske med medborgarna.
__________
Ärendebeskrivning
Luft-/brandbevakningstornet är i dåligt skick och innebär viss fara för allmänhet.
Tornet behöver antingen åtgärdas via renovering alternativt raseras.
Säters kommun är via beslut från Länsstyrelsen ansvariga för underhållet av tornet.
Fastighetsenheten som markägare vidtar tillfälliga åtgärder som förhindrar allmänhet
från att ta sig upp i tornet. I dagens läge är tornet avspärrat och varningsskyltar finns
uppsatta.
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Dnr KS2019/0297

Förutsättningar för utveckling av Skönvikshallen
Beslut
Fritidsutskottet beslutar uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med
samhällsbyggnadsförvaltningen utreda teknisk lösning och ekonomiska effekter av ett
ändamålsenligt passersystem för Skönvikshallen.
__________
Ärendebeskrivning
För att möjliggöra utvecklingsmöjligheter och förändra arbetsmiljön på Skönvikshallen är det önskvärt att ett ”taggsystem” installeras. Ett taggsystem innebär att besökare kan ta sig in på anläggningen under obemannad tid.
Som det är idag är det mycket tid då personalen arbetar när de inte kan använda tiden
på ett utvecklande och effektivt sätt eftersom det bland annat är kvällsarbete där ensamarbete inte är tillåtet.
Ett ”taggsystem” skulle göra det möjligt att ha obemannade öppettider på Sporthall
och Gym. Det skulle möjliggöra utökade öppettider för kunderna både på morgonen,
kvällen, helger och på sommaren.
Idag arbetar två personal efter att simhallen har stängt, mellan kl 20:00 – 22:30 då det
är relativt lite kunder. Dessa timmar skulle med hjälp av ett taggsystem kunna tidigareläggas så att det är mer personal kring tiderna 16:00 – 20:00 på vardagar då det är
som mest besökare. Det skulle då vara möjligt att erbjuda gymintroduktion på dessa
tider samt gruppträningspass och simskola för våra medborgare.
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