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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00 – 16.30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson (C ) vice ordförande 
Annika Karlsson (S) ersättare för Roger Siljeholm (M) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör, § 25 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Lars Blomkvist, CK Natén, § 25 
Anders Haritz, CK Natén, § 25 
Per Eriksson, Ungdomskonsulent, § 25 
Emilie Andersson, fritidshandläggare 
Jenny Sköld, Ungdomskonsulent 

Utses att justera Annika Karlsson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 25-28 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Annika Karlsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsens fritidsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2019-08-27 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-08-29 Datum för  

anslags nedtagande 2019-09-20 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 25 
 
Information från CK Natén 
 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Lars Blomkvist och Anders Haritz från Ck Natén informerar om klubbens verksam-
het och aktiviteter. 
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Fu § 26 Dnr KS2019/0342 
 
Upprustning av elljusspåret i Säter 
 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett bidrag till idrottsföreningarna CK Natén och Sä-
ters skidor med 50.000 kr för 2019 till upprustning och underhåll av elljusspåret i Sä-
ter. Återredovisning sker till fritidsutskottet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Elljusspåret i Säter är i behov av upprustning och kontinuerligt underhåll för att 
kunna möta behovet från allmänheten, föreningar och skolan. 
 
Skidklubben har varit i kontakt med flera andra föreningar som är överens om vikten 
av ett väl underhållet och preparerat elljusspår. Cykelklubben, friidrottsföreningen, 
Säters IF Fotboll och Säters IF ishockey är föreningar som kontinuerligt nyttjar el-
ljusspåret. 
 
Upprustningen handlar om att: 

• Bredda spårgatan så att den är minst 4m bred där enkla spår (ett klassiskt och 
ett skate) ska prepareras och där det är mötande klassiska spår ska bredden 
vara minst 5m. 

 
• Träd och buskar behöver röjas till ytterligare minst en meters beredd utöver 

spårgatan. 
 

• Flis behöver läggas ut på större delen av spåret, för att möjliggöra preparering 
och skidåkning vid ringa snötillgång utan att utrustning för preparering och 
skidor tar skada. 
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Fu § 27 Dnr KS2019/0268 
 
Ansökan om driftsbidrag, stöd till föreningsdriven anläggning, Säters 
Golfklubb 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lämna bidrag till Säters Golfklubb för underhåll av golfbanan 
med 100.000 kr för 2019.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Säters Golfklubb ansöker om driftsbidrag, stöd till föreningsdriven anläggning för 
verksamheten kommande år. Klubben önskar ett årligt stöd på 200 000 kr.  För 
första året önskas ett bidrag med 300 000 kr eftersom klubben haft stora utgifter för 
att återställa flera års uteblivna investeringar i fastigheter och golfbana.  
 
Golfklubben arrenderar marken där golfbanan ligger av Säters kommun. Golfklub-
ben äger byggnaderna, klubbhus, maskinhus, förråds- och lagerbyggnader. 
 
Klubbens verksamhet bedrivs ekonomiskt/redovisningsmässigt i den ideella före-
ningen Säters golfklubb samt i aktiebolaget Säters golf AB som ägs av den ideella för-
eningen. 
 
Säters kommun har 1988 lämnat borgen för ett lån på 6,5 miljoner kronor. I den 
uppgörelse som gäller finns inget krav på amortering. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Fritidsenheten ser att det finns en möjlighet att lämna ett bidrag för underhåll av 
golfbanan. Golfbanan nyttjas även för skidåkning, cykling och som motionsspår. 
 
För ungdomsverksamhet kan golfklubben i likhet med andra föreningar som bedriver 
ungdomsverksamhet ansöka om LOK -stöd. 
 
När det gäller fastigheter som kommunen inte äger finns ingen möjlighet att lämna 
bidrag. 
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Fritidsutskottet 2019-08-27 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 28 
 
Information 
 

- Fritidsbanken 
- Lupp 
- Utveckling Skönvikshallen 
- Varmvattenbassängen 
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