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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Fullmäktigesalen Rådhuset den 16 juni, kl. 13.00 – 15.35 

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

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Peo Grundström, fastighetschef, § 20 
Emilie Andersson, fritidssamordnare, § 21-27 
Sara Sissala, fritidssamordnare, § 21-27 
Eva Kvarnström, redovisningsekonom, § 28 

Ersättare  

Utses att justera Roger Siljeholm 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 19-29 
 Sekreterare    
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Roger Siljeholm  

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

Organ Fritidsutskottet 
Sammanträdes-
datum 2020-06-16 Datum för  

anslag 2020-06-22 Datum för när 
 anslag tas bort 2020-07-14 

Förvaringsplats-
för protokollet Sektor kommunstyrelsen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 19 

Information Morbyvallen/Slättgärdet 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att återuppta ärendet på kommande sammanträde. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om flytt av verksamhet från Slättgärdet till Morbyvallen. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 20 Diarienummer: KS2020/0208 

Återrapportering varmvattenbassäng Skönvik 
 
Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och beslutar att uppdraget fortskrider utifrån framtagen 
skiss. Ge kommundirektören i uppdrag hur utredningen ska finansieras. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschefen presenterar ett förslag till nybyggnad i anslutning till Skönvikshallen med varmvat-
tenbassäng och spa. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 21 

Informationsärenden 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 

• Information Fritidsbanken 
• Information enkätundersökning föreningar med anledning av Covid19 
• Förlorade intäkter Skönvikshallen 
• Rampen Mora By 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 22 Diarienummer: KS2020/0286 

Skatebordramp/park 
 
Beslut 
Ge fritidsenheten i uppdrag att genomföra en omvärldsbevakning hur en skatebordram/park skulle 
kunna uppföras i Säters kommun. Återrapportering sker på kommande sammanträde. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Många önskemål från ungdomar har inkommit till Säters kommun om att bygga en skatebord-
ramp/park. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 23 Diarienummer: KS2020/0204 

Bidrag till byte av tak på Yttre Hedens bystuga 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 10 000 kronor till byte av tak på Yttre Hedens bystuga. 
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur konto för rörliga medel. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Yttre Hedens bystugeförening ansöker i en skrivelse till kommunen om ett bidrag för byte av tak på 
bystugan i Yttre Heden. Takbytet är beräknat att kosta 100 000 kronor och föreningen har ansökt 
om och blivit beviljade pengar från Landsbygdsprogrammet med 67 500 kronor och från Länssty-
relsen i Dalarna 22 500 kronor. Beviljade medel är tillgängliga t.om. 2020-12-30, därefter är de för-
verkade. Bystugeföreningen behöver själva bidra med en medfinansiering med 10 000 kronor och 
saknar i dagsläget egna medel för finansiering på grund av en skuld efter tidigare vattenskada i bys-
tugan och dels på grund av rådande situation med coronapandemin som orsakar uteblivna hyresin-
täkter. Föreningen kommer själva att utföra arbetet med takbytet. 
 
Fritidsenhetens ståndpunkt 
Fritidsenhetens ståndpunkt är att föreningen kan beviljas pengar utifrån att de själva kommer ge-
nomföra arbetet och dessutom har sökt in den största delen av bidrag till nytt tak genom andra 
medfinansiärer.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-04-27 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
Blad 

7 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 24 Diarienummer: KS2020/0274 

Isrink Solvarbo 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja bidrag till material med 10.000 kronor mot att föreningen själva ge-
nomför upprustningen. 
Finansiering sker genom ianspråktagande av medel ur konto för rörliga medel. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Solvarbo bystugeförening ansöker i en skrivelse till kommunen om en renovering av isrinken i 
Solvarbo. 
 
De beskriver att de haft en dialog med kommunen tidigare och att man vid ett tillfälle har målat om 
rinken. De ser nu att det finns ett större renoveringsbehov än så och efterfrågar en lösning så att 
rinken inte förfaller. 
 
Rinken är viktig både för Solvarboborna och andra i kommunen som nyttjar den vintertid. 
 
Fritidsenhetens ståndpunkt 
Fritidsenhetens ståndpunkt är att föreningen kan beviljas bidrag mot att föreningen själva genomför 
upprustningen.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2020-05-07 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 25  Diarienummer: KS2020/0279 

Ersättning för utfört föreningsarbete 
 
Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om enhetlig ersättning för utfört föreningsarbete. 
Ersättningsnivån föreslås till 200 kronor i timmen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När föreningar hjälper kommunen med diverse arbetsuppgifter behövs en enhetlig ersättningsnivå 
som ska gälla oberoende av vilken förvaltning de arbetar åt. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 26 Diarienummer: KS2019/0148 

Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta reviderade rikt-
linjer för föreningsbidrag. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En översyn av riktlinjer för föreningsbidrag har genomförts på uppdrag av fritidsutskottet 
 
Revideringen omfattar: 
Det särskilda föreningsbidraget utgår (föreningar ansöker ur potten för rörliga medel som beslutas 
av fritidsutskottet). 
 
Ersättningen för spår och leder utbetalas per timme. Tidigare lämnades ersättning för bidrag per 
kilometer för underhåll, bidrag för bränsle och ersättning för spårhållning (per timme). 
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Fu § 27 

Kalendarium 2021 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar fastställa kalendarium för 2021. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Fritidsutskottet föreslås att under 2021 hålla sammanträden följande datum 
 
16 februari 
20 april 
22 juni 
21 september 
23 november 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
Blad 

11 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 28 

Rapport ekonomi 
 
Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Rapport om fritidsenhetens ekonomi per 31 maj 
 
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 39 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym och 
varmvattenbassäng på grund av Corona. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. In-
täkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Budgetuppföljning 31 maj xx 
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Fu § 29 Diarienummer: KS2020/0277 

Ungdomsledarstipendiet 
 
Beslut 
Diskussionen läggs till handlingarna. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat uppdra till kommundirektören att genomföra en 
översyn av statuterna för Ungdomsledarstipendiet. 
 
Vid sammanträdet diskuteras statuternas innehåll och hur formen för en utdelning skulle kunna ge-
nomföras. 
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