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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 16 februari, kl. 13.00- 16.00 

Beslutande Mats Nilsson, ordförande (S) 
Karin Frejd ( C) ersättare för Hans Johansson (C )  
Roger Siljeholm (M) 

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Eva Kvarnström, redovisningsekonom, § 1 
Jonas Westbom, Säterbygdens ridklubb, § 2 
Erika Sjöholm, Säterbygdens ridklubb, § 2 
Pernilla Karlsson, Säterbygdens ridklubb § 2 
Sara Sissala, fritidssamordnare§ 2-4 
Ola Linnteg, Säters Golfklubb, § 3 
Christer Lindborg, Säters Golfklubb, § 3 
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen, § 6 
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, § 7 
 

Ersättare  

Utses att justera Karin Frejd 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 1-9 
 Sekreterare    
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Karin Frejd  

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

Organ Fritidsutskottet 
Sammanträdes-
datum 2021-02-16 Datum för  

anslag 2021-02-17 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-03-11 

Förvaringsplats-
för protokollet Sektor kommunstyrelsen 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 1 

Rapport ekonomi – fritidsenheten per 31 december 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga ekonomirapporten till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Utfallet är under 2020 på totalt 14 837, mot årsbudgeten på 15 160. Ett överskott på +323. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 2 

Verksamhetsinformation Säterbygdens Ridklubb 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från Säterbygdens ridklubb om: 

• Verksamheten i korthet 
• Aktuellt på klubben 

- Logbygge klart december 2019 
- Covid-19 
- Potentiell verksamhetsutveckling (efter covid-19) 
- Uppkommande underhållsprojekt 
- Reviderat driftavtal kommunen 

• Ideella delar 
- Fritidsverksamhet ”Fritidsgård” 
- Övriga samhällsnytta 

• Sammanfattning 
- En viktig verksamhet för våra barn och ungdomar 
- Nyttjanderätts- och driftavtal undertecknat med kommunen 
- Fortsatta ekonomiska utmaningar för ridklubben 
- Ideella delar, fritidsgård och övriga samhällsnyttor 
- Ridklubben behöver fatta beslut om del ”ideella” delarna i verksamheten 

• Uppskattade kostnader för de ideella delarna av Ridklubbens verksamhet 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 3 

Verksamhetsinformation Säters Golfklubb 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från Säters Golfklubb om verksamhet, ekonomi, framtid och Skönviks 
strand. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 4 

Rapport Fritidsbanken 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation om Fritidsbanken, nytt år nya mål. Finns nu på Facebook. En aktivitets-
plan har upprättats.  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 5 Diarienummer: KS2021/0047 

Nya entréavgifter och timhyror för sportanläggningar och gymnastiklokaler i 
Säters kommun 
 
Ärendet utgår 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 6 
 

Verksamhetsinformation Skönvikshallen 
 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Verksamhetsinformation Skönvikshallen 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 7 Diarienummer: KS2020/0459 

Timlön för Sommarjobb för unga 2021 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa timlön för Sommarjobb för unga i Sä-
ters kommun enligt följande: 
90:-/h född 2005 
95:-/h född 2004 
100:-/h född 2003 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En kartläggning av ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar i 
Dalarna gjordes under hösten 2020, underlaget visar att Säters kommun ligger i det undre skiktet av 
ersättning till kommunalt anställda feriearbetande/sommarjobbande ungdomar. 
Utifrån erfarenheter och utvärderingar som anställda ungdomar och handledare för sommarjobb 
2020 har gjort, ser Fritidsenheten att anställningens omfattning bör vara mellan 50-60h 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 8 Diarienummer: KS2020/0462 

Svar på medborgarförslag om skatepark 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till 
medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och hålla en fortsatt dialog med KFUM 
Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant projekt med hjälp av finansiering av 
bland annat Arvsfonden. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
En skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små barn till äldre. Aktiviteter som kan 
utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska vara 
öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av invå-
narnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och 
hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant 
projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är positiva till en med-
finansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för be-
redning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och 
ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-16 
Blad 

10 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Fu § 9 Diarienummer: KS2020/0339 

Svar på medborgarförslag om motionssim på morgonen i Skönvikshallen 

Beslut 
Motionssim har redan införts i Skönvikshallen en dag i veckan på tisdagar kl. 06.15-07.30 fram till 
sommaren 2021. Därefter utvärderas förslaget och om underlag finns utökas morgonsimningen 
med ytterligare en dag.  
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget därmed är bifallet. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
Fritidsenheten/Skönvikshallen strävar efter tillgänglighet till fritidsaktiviteter som främjar hälsa och 
anser att medborgarförslaget är bra. En omfördelning av planeringen på Skönvikshallen gör det 
möjligt att införa motionssim på tisdagar kl.06.15-07.30.  
 
Ärendebeskrivning och Bakgrund 
Ett medborgarförslag om motionssimning på morgonen i Skönvikshallen lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Patrik Nylén. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta 
förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före 
arbetet mm. 
Förslag: 
Öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag. Hedemora Borlänge och 
Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktivi-
teter på hemmaorten under dessa Coronatider samt att det är positivt för folkhälsan. Simhallen skall 
vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra” 
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