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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 11.00 – 15.00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

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

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Emilie Andersson, fritidssamordnare, § 29-33 
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, § 37 
Eva Kvarnström, redovisningsekonom, § 38 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 
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 Mats Nilsson  
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Datum för  
anslags uppsättande 2019-11-08 Datum för  

anslags nedtagande 2019-12-02 
Förvaringsplats 
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Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 29 Dnr KS2019/0294 
 
Rapport Fritidsbank 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Lokalen håller på att iordningställas.  Invigning är planerad under sportlovet. 
Förslag till insamlingsplatser är Skönvikshallen,  skolan i Kyrkbyn samt eventuellt 
Återvinningscentralen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 30 
 
Redovisning av LOK stöd 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar återremittera ärendet för att få en redovisning av: 

• Bakgrund till stödet 
• Analys av utbetalt stöd 
• Finns det föreningar i kommunen som inte får/ansöker om stödet 
• Kriterier för stödet 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av LOK-stöd. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu  § 31 Dnr KS2019/0423 
 
Ishockeyplan Stora Skedvi 
 
Beslut  
Fritidsutskottet beslutar 

1. Tackar för förslaget men avslår skrivelsens förslag om en ishockeyrink. 
2. Uppdra till fritidsenheten utreda möjligheten att en förening tillsammans med 

barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att spola, och underhålla is 
på multisportarenan vid Stora Skedvi skola.  

3. Återrapportering sker vid kommande sammanträde med fritidsutskottet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I och med ombyggnationen av Stora Skedvi skola togs befintlig ishockeyrink bort för 
att frigöra yta för skolgård. En skrivelse kom 2019-09-23 in till Fritidsenheten med 
en önskan om att en ny ishockeyrink i Kyrkbyn iordningsställs för att underlätta för 
spontanidrott och tillgängliggöra skridskoåkning både i undervisning och under raster 
för eleverna. Fyra förslag på placering runtom Stora Skedvi skola anges i skrivelsen, 
utritat på karta. Förslagsställaren önskar också att det ska gå att spola isen med is-
maskin och att klubba och puck ska kunna användas. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2019-09-23 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 32 Dnr KS2019/0384 
 
Ansökan om elitbidrag för Säters IF Volleybollklubb 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säters IF Volleybollklubb 100 000 kronor i elitbidrag 
för säsongen 2019/2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Säsongen 2008/2009 beviljades 40 000 kronor i elitbidrag, då sökte föreningen om 
225 000 kronor.  
 
Ärendebeskrivning 
Säters IF Volleybollklubb ansöker i skrivelse 2019-09-09 om ett elitbidrag på 200 000 
kronor. Ansökan avser anmälningsavgift till elitserien, ökade arvoden för domare i 
samband med hemmamatcher, ökade kostnader för hallhyra i Skönvikshallen samt 
ökade resekostnader i samband med bortamatcher. Kostnaderna redovisas enligt föl-
jande: Anmälningsavgift 40 000 kronor, hallhyra 55 000 kronor, resor 120 000 kro-
nor, boende 35 000 kronor samt domare 35 000 kronor. 
 
 
Delges 
Säters IF Volleybollklubb 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 33 Dnr KS2019/0435 
 
Översyn av driftsbidrag till föreningar 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till fritidschefen under 2020 genomföra en översyn 
av driftsbidragen till föreningarna.  
 
__________ 
 
Bakgrund 
Fritidsenheten har utifrån uppdrag för genomlysning och översyn av rutiner kring 
avtals- och bidragshantering till föreningar genomfört en analys av rutiner kring utbe-
talning av driftsbidrag till föreningar. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag sker utbetalningar av driftsbidrag under hela året. Fritidsenheten vill att hela bi-
draget utbetalas en gång per år i januari och att föreningarna varje år i januari återrap-
porterar hur bidraget för föregående år använts. Då bidraget inte höjts på många år 
föreslår också Fritidsenheten att nivån på driftsbidraget höjs.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 34 Dnr KS2019/0045 
 
Medborgarförslag om ett utegym i Gustafs 
 
Beslut: 
Fritidsutskottet besluta 

1. Yttra sig enligt nedanstående. 
2. Uppdra till fritidschefen kontakta föreningar i Gustafs för att efterhöra in-

tresse att skapa ett utegym. 
3. Medborgarförslaget är besvarat . 

 
__________ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag gällande önskan om ett utomhusgym i Gustafs har inkommit. 
Förslagsställaren påpekar att det är många i Gustafs som önskar ett utomhusgym och 
en lämplig placering skulle kunna vara Morbyvallen där det idag redan bedrivs före-
ning- och friluftsaktiviteter. 
 
Det påpekas även i skrivelsen att inflyttningen är stor till Gustafs vilket medför att 
behovet friluftsaktiviteter blir större. Man poängterar även vikten av ett utomhusgym 
kopplat till att förbättra folkhälsan. 
 
Yttrande: 
Förvaltningen delar förslagsställarens åsikt att ett utomhusgym skulle vara ett beri-
kande inslag i Gustafs. 
 
Likväl att placering bör vara på eller i anslutning till Morbyvallen samt att i ett folk-
hälsoperspektiv är utomhusgymmet ett väldigt bra inslag. 
Att anlägga och göra iordning ett utomhusgym idag innebär en stor kostnad, något 
som förvaltningen anser att man idag inte har medel till att genomföra. 
Däremot bör man se över om någon förening är villig att driva ett projekt gällande 
utomhusgym, varvid man kan se över möjligheterna att söka stöd via Idrottslyftet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit 2019-01-24 från Birgitta Myrén. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 35 Dnr KS2019/0461 
 
Nyttjanderättsavtal och driftsavtal med Säters IF fotboll 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar 

1. Säga upp nyttjanderättsavtal och driftsavtal med Säters IF fotboll 2020-12-31. 
2. Ett första utkast till avtal rapporteras till fritidsutskottets sammanträde i feb-

ruari 2020. 
3. Ett nytt förslag till avtal ska presenteras till fritidsutskottet i september 2020. 

 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns idag ett avtal som tecknades 2016-06-15. Utifrån att vissa förändringar har 
skett behöver en översyn av avtalet genomföras, avtalet behöver förtydligas och 
kompletteras. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 36 Dnr KS2019/0462 
 
Driftsavtal med Säterbygdens orienteringsklubb gällande Motions-
centralen 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar 

1. Uppdra till fritidsenheten att förhandla om ett nytt driftsavtalet gällande Mot-
ionscentralen för att öka attraktiviteten samt få en högre beläggning på Mot-
ionscentralen i Säter.  

2. Ett nytt förslag till avtal ska presenteras till fritidsutskottet i september 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Motionscentralen är en av kommunens nyaste byggnader som invigdes hösten 2013. 
Tanken med byggnaden är att skidåkare, orienterare och cyklister skulle få ett hus att 
samsas i tillsammans med allmänheten, andra föreningar och skolor. 
 
Säterbygdens orienteringsklubb har sedan 2013 haft driftansvaret för motionscen-
tralen i Säter. Klubben har haft en årlig driftsbudget på 35 000 kronor och utöver 
detta så får man 60% av hyresintäkterna när motionscentralen hyrs ut till andra.  
 
Enligt driftsavtalet så står det skrivet att Säterbygdens orienteringsklubb ska se till att 
hyresgäster får tillgång till anläggningen men denna hantering sköts idag via taggar 
som Skönvikshallen hanterar. 
 
Förslaget är att skriva om avtalet eftersom Säterbygden orienteringsklubb som till-
skillnad mot tex Säters IF fotboll driftsavtal själva hanterar uthyrningsverksamheten 
så bör hyresintäkterna istället tillfalla kommunen till 100%. 
 
Hyran för Motionscentralen är 80 kronor i timmen för föreningar och 160 kronor i 
timmen för övriga. 
 
Motionscentralen är i genomsnitt bokad 5 timmar i veckan.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 37 Dnr KS2019/0468 
 
Organisation sommarjobb 2020 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till fritidsenheten återkomma med förslag till organi-
sation för sommarjobb 2020 utifrån dagens diskussion. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För att utveckla förutsättningar för lyckosamt arbete kring och med Sommarjobb för 
unga i Säters kommun föreslår Fritidsenheten en del förändringar och fastställande 
av syfte. 
 
Antal platser att söka utgår från hur många platser som kommunen kan erbjuda, uti-
från inventeringen som genomförs oktober 2019–10 januari 2020. 
 
Ansökningstiden för Sommarjobb för unga i Säters kommun 2020 är 2020-02-03 till 
2020-03-29, detta för att hinna med rekrytering, ungdomarna ska kunna beställa och 
få belastningsregister från Polismyndigheten innan anställningsavtal skrivs på och 
handledarna hinner förbereda arbetsplatsen på bästa sätt.  
 
Bakgrund 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar, handledare och sam-
ordnare för sommarjobb 2019 har gjort, har en del förbättringsområden identifierats. 
Fritidsenheten vill utveckla förutsättningar för lyckosamt arbete kring och med Som-
marjobb för unga i Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 38 
 
Rapport ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport om fritidsenhetens ekonomi.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 39 Dnr KS2019/0297 
 
Utveckling av Skönvikshallen 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att av fastighetsägaren beställa ett tagsystem i 
Skönvikshallen. Installationen ska ske skyndsamt. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning:  
Fritidsutskottet beslutade 2019-06-18 uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i 
samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen utreda teknisk lösning och ekonomiska 
effekter av ett ändamålsenligt passersystem för Skönvikshallen.  
  
För att möjliggöra utvecklingsmöjligheter och förändra arbetsmiljön på Skönvikshal-
len är det önskvärt att ett ”tagsystem” installeras. Ett tagsystem innebär att besökare 
kan ta sig in på anläggningen under obemannad tid.  
 
Ett ”tagsystem” 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.  Det skulle också innebära att personalens arbetstid 
kan förkortas. Idag är det två personer som arbetar vardagars kvällar kl 20 - 22.30 
och dessa timmar skulle då kunna omfördelas så att mer personal kan finnas på plats 
dagtid då mest verksamhet är igång. 
 
Fördelar: 

• Erbjuda mer aktiviteter under dagtid 
• Erbjuda obemannade öppettider vilket gör det mer tillgängligt för medbor-

gare och föreningar 
• Minskade personalkostnader 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 40 Dnr KS2019/0354 
 
Rabattsystem på kommunens anläggningar 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att inte införa ytterligare rabattsystem på kommunens an-
läggningar för pensionärsorganisationer. 
 
__________ 
 
Motivering till beslut 
Idag erbjuder Skönvikshallen bad- och motion reducerat pris med 15 kronor per en-
gångsbesök samt 800 kronor för ett årskort för personer över 65 år, Varmvattenbass-
ängens pris täcker de kostnader som varmvattenbassängen medför.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Pensionärsorganisationerna har framfört ett önskemål om rabattsystem vid besök till 
kommunens anläggningar så som Skönvikshallens bad- och motion samt varmvatten-
bassängen. 
 
Ett besök till Skönvikshallen som inkluderar både bad och motion kostar i dagsläget  
55 kronor för en person över 65 år. Ett årskort för samma målgrupp kostar 1 900 
kronor.  
Priset för en vuxenbiljett är 70 kr per besök och ett årskort för en vuxen kostar 2 700 
kronor. Detta betyder att målgruppen har en rabatt per besök på 15 kronor vid en-
gångsbesök samt 800 kronor för ett årskort. 
 
Hedemora och Avesta kommunala sim- och motionsanläggningars priser för en-
gångsbesök för personer över 65 år är 65 kronor respektive 80 kronor per besök. 
Årskorten kostar 1 500 kronor respektive 2 800 kronor.  
 
Detta betyder att Säters kommun redan har ett förmånligt pris för sina besökare över 
65 år och ytterligare rabatter ej borde införas. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 41 Dnr KS2019/0434 
 
Utomhusbana Säters padel på Skönviksområdet 
 
Beslut 
Fritidsutskottet ställer sig positiva till förslaget och översänder ansökan till Samhälls-
byggnadsnämnden för hantering av avtal om markarrende. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Säter padel ansöker om upplåtelse av mark för anordnande av en utomhus padelbana 
på korthålsbanan på Skönviksområdet. Önskemålet är att bygga banan till våren 2020 
då padelsäsongen för en utomhusbana är ungefär maj-september beroende på väder. 
 
Padel är en rackesport som 1974 fick de regler och principer som gäller i dag. Man 
spelar i regel dubbel, med samma poängräkning som i tennis. Vanliga tennisbollar 
används, spelplanen är 10×20 meter och underlaget betong, cement, plast eller konst-
gräs.  
 
Banan är kringbyggd av fyra meter höga väggar av glas eller tegel. Boll som träffar 
väggarna runt banan efter studs i marken är fortfarande i spel, på samma sätt som i 
exempelvis squash. 
Padelförbundet presenterade 2018 att det fanns då totalt 360 banor. 
Via bokningssajten MATCHi bokades 2017, 98 300 banor för padel. 2018 är siffran 
mer än 190 000. Den visar även att 26 200 olika spelare bokade bana 2017. 2018 är 
siffran över 52 000. Spelsäsongen utomhus sträcker sig mellan maj till och med sep-
tember. 
 
Säters Padel har sedan 2018 byggt två banor för padel inomhus. Säters Padel vill få 
nyttjanderätten av mark gärna vid korthålsgolfbanan på Skönvikområdet samt att 
kommunen ska vara med och bekosta underarbetet för att kunna gjuta plattan till 
padelbanan samt diverse markarbeten kring detta.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 42 Dnr KS2019/0480 
 
Omfördelning inom driftbudget/Rörliga medel 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att omfördela medel inom fritidsenhetens driftsbudget för 
att tillskapa ”kostnadsstället” rörliga medel. Kostnadsställe särskilt föreningsbidrag 
ingår i röriga medel. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens riktlinjer för föreningsbidrag finns möjlighet för föreningar att 
söka särskilt föreningsbidrag för olika kostnader som t ex hyra, extra driftskostnader, 
resor, underhåll och arrangemang.  
Behov finns att omfördela inom fritidsenhetens budget för att tillskapa rörliga medel 
som fritidsutskottet beslutar om. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 43 
 
Kalendarium 2020 
 
Beslut: 
Fritidsutskottet beslutar fastställa kalendarium  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Personalutskottet föreslås att under 2020 hålla sammanträde följande datum 
 
11 februari 
21 april 
16 juni 
15 september 
20 oktober 
15 december 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fu § 44 
 
Övriga ärenden 
 

• Löparbanor Stora Skedvi 
 

• Budgetbesparingar 
 

• Skrivelse från Hedemora kommun. 
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