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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fullmäktigesalen Rådhuset kl 13.00-16.00 

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

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen, § 8 
Per Eriksson, ungdomskonsult, § 9 
Emilie Andersson, fritidshandläggare, § 11-18 
Per Sandberg, Säterbygdens orienteringsklubb, § 18 
 

Ersättare  

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 8-18 
 Sekreterare    
 Margareta Jakobsson   

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hans Johansson  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Organ Fritidsutskottet 
Sammanträdes-
datum 2020-04-21 Datum för  

anslag 2020-04-27 Datum för när 
 anslag tas bort 2020-05-19 

Förvaringsplats-
för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 8 

Information om varmvattenbassängen/Skönvikshallen 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till kommundirektören utreda utveckling av Skönvikshallen. Åter-
rapportering sker på fritidsutskottets sammanträde i juni. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om varmvattenbassängen/Skönvikshallen 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 9 Diarienummer: KS2020/0163 

Bidrag till filminspelning sommaren 2020 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar 

1. Lämna ett bidrag på 20 000 kr till filminspelning sommaren 2020.  
2. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur rörliga medel.  
3. EDE-film ska redovisa till fritidsutskottet hur bidraget har nyttjats, kostnader och 

antalet deltagare. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
EDE film inkom 2020-04-02 med en ansökan om bidrag för filminspelning sommaren 2020. Under 
sommaren 2020 kommer de att spela in en film där ungdomar oavsett ålder och erfarenhet får delta 
under inspelningen, både framför och bakom kameran. Detta ses som ett tillfälle att testa på hur det 
är att skapa film och att kunna få chans att prova en annorlunda aktivitet. Filmen kommer kunna 
visas på festivaler runt om i Sverige samt att det kommer att bli premiär på Folkets Hus i Säter. Alla 
deltagare kommer att få en kopia på filmen. EDE film framhåller i ansökan att det är viktigt att få 
fram kulturen i Säter till den yngre generationen vilket de själva värnar om. De ser detta som en 
unik aktivitet som samtidigt kan öka kunskapen inom film. De sju senaste somrarna har EDE film 
ansökt om pengar från idébanken och fått beviljat bidrag.  
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Skrivelse 2020-04-02 

EDE-film 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 10 

Rapport ekonomi 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport om fritidsenhetens ekonomi per 31 mars 
 
 
 
     Utfall             Budget                Årsbudget 
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Fu § 11 

Information Fritidsbanken 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information Fritidsbanken som omfattar: 

• Statistik 
Lånetillfällen:    11 st. 
Utlånade artiklar:    41 st. 
Snabblån:      1 st. 
Antal artiklar i systemet:  929 st 
 

• Marknadsföring 
 

• Aktiviteter 
 

• Rådande situation 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
Blad 

6 
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Fu § 12 Diarienummer: KS2020/0155 

Bidrag till slogbod – Säters fiskevårdsområdesförening 

Beslut 
Fritidsutskottet besluta lämna ett bidrag på 10 000 kr till en slogbod vid Björshyttesjön. Finansie-
ring sker ianspråktagande av medel ur kontot för rörliga medel. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters fiskevårdsområdesförening ansöker i en skrivelse till kommunen om ett bidrag för inköp av 
ny slogbod till Björshyttsjön. Det har tidigare funnits en slogbod placerad vid sjön som brunnit ned 
och föreningen är därför i behov av en ny. Föreningen uppger att priset för en ny slogbod ligger på 
mellan 35-40 000 kronor och ansöker om bidrag för en fjärdedel av den summan. Föreningen har 
kontaktat andra intressenter som också kan bidra till en del av finansieringen. I skrivelsen framgår 
det att föreningen önskar att kommunen köper in slogboden och sedan fakturerar övriga intressen-
ter. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Skrivelse 2020-03-31 

Säters Fiskevårdsområdesförening 
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Fu § 13 Diarienummer: KS2020/0156 

Bidrag till renovering av däck och landgång vid bastu-föreningen Arkhyttans 
bystuga 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lämna bidrag på 23 000 kr för renovering av däck och landgång vid bastun 
i Berglundsdammen i Arkhyttan, Föreningen Arkhyttans bystuga. Finansiering sker genom ian-
språktagande av medel ur konto för rörliga medel. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen Arkhyttans bystuga ansöker i en skrivelse till kommunen om ett bidrag för renovering 
av däck och landgång vid bastun i Berglundsdammen i Arkhyttan. Materialet för renoveringen ska 
enligt kostnadsförslag från två olika företag komma att kosta ca 23000 kronor. Föreningen ansöker 
om medel för material då arbetskostnad kommer att utföras på ideell basis av föreningens medlem-
mar.  
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Skrivelse 2020-03-31 

Arkhyttans bystugeförening 
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Fu § 14 Diarienummer: KS2020/0169 

Driftsbidrag Säters tennisklubb och Gustafs tennisklubb 

Beslut 
Fritidsutskottet besluta att höja driftsbidraget fr o m 2020 för Säters Tennisklubb och Gustafs Ten-
nisklubb till 15 000 kronor för att uppnå likvärdiga driftsbidrag.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters Tennisklubb inkom 2020-04-03 med en ansökan om utökat driftsbidrag. De driftar idag två 
tennisbanor i Säter. Föreningen har i dagsläget god ekonomi då de satt undan pengar för att kunna 
investera i banorna, nätet runtom banorna, en ny gräsklippare och upprustning av stugan vid ba-
norna. Driftskostnaderna för tennisbanorna ligger i att köpa in specialgrus, utbyte av arbetsredskap, 
vattenslangar och annan banutrustning. Gruset till banorna kostar ca 8 000 kronor per år. Sedan 
2017 har föreningen haft ett driftsbidrag på 6 500 kronor. Föreningen söker nu om ett utökat drifts-
bidrag till ett belopp av 15 000 kronor.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjäntesutlåtande 
Skrivelse 2020-04-03 

Säters och Gustafs tennisklubbar 
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Fu § 15 Diarienummer: KS2020/0170 

Bidrag till ungdomsledare för Fotbollsskolan 2020 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lämna ett bidrag på 28 000 kr till ungdomsledare för fotbollsskolan i Säter 
2020. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från kontot rörliga medel. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters IF FK inkom 2020-04-07 med en ansökan om bidrag för sommararbete till ungdomsledare 
för fotbollsskolan i Säter som genomförs 15-18 juni 2020. Fotbollsskolan genomförs för pojkar och 
flickor i åldrarna 5-12 år och under de senaste åren har det skett en generell ökning av antalet elever 
på fotbollsskolan, se bilaga. 16-18 st ledare utses att leda verksamheten, dessa ledare erbjuds en sär-
skild utbildning för att säkerställa kompetensen inför uppdraget. Ledarna erhåller en ersättning om 
1 500 kronor. Efter genomfört uppdrag erhåller ledarna ett intyg om att de deltagit och utfört ledar-
insatser för årets fotbollsskola. Ledaruppdraget är att betrakta som ett sommararbete och ger goda 
impulser för fortsatt arbete inom olika sektioner i samhället. Säters IF FK ansöker om 28 000 kro-
nor för att täcka utgifterna för ledare till fotbollsskolan.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Inkommen ansökan 2020-04-07 

Säters IF 
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Fu § 16  Diarienummer: KS2019/0468 

Organisation Sommarjobb 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att beslut om att ställa in sommarjobben med anledning av Covid 19 deleg-
eras till ordföranden. 
 
__________ 
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Fu § 17 

Övriga ärenden 
 

• Information vikarie för fritidshandläggare 
• Avtal med föreningar 
• Placering mulitarena 
• Bygglov Säters Golfklubb 
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Fu § 18 

Information om VM och JVM i mountainbikeorientering 2022 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om VM och JVM i mountainbikeorientering 2022 Säter/Falun. 
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