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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 
tisdagen den 22 juni kl 13.00-14.50. 

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

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Eva Kvarnström, redovisningsekonom, § 20 
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen, § 21 
Per-Olof Grundström, fastighetschef, § 21 

Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 20-28 
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Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johansson    
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum: 2021-06-22 

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-23 

Datum för anslags nedtagande:  2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 20 Rapport ekonomi – fritidsenheten per 31 maj 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar lägga maj månads budgetuppföljning till handlingarna. 

Kommentarer 
Vid en jämn fördelning över året skulle 5/12 eller cirka 41,7 procent av årets budget 
varit förbrukade. 

Fritidsenheten har förbrukat 44 procent av årsbudgeten vilket ligger över den 
förväntade förbrukningen för de fem första månaderna. Differensen mellan 
ackumulerat utfall och ackumulerad budget är -0,3 mkr. Prognos sista december 
beräknas till ± 0 mkr.  

Fritidskontoret: Utfall för perioden är 22 procent av årets budget. Kostnader för 
feriearbetare kommer under sommaren. 

Föreningsbidrag: Utfall för perioden är 62 procent av årets budget. Bidrag utbetalda 
i förskott. 

Skönvikshallen: Utfallet för perioden är 57 procent av årets budget. Intäkter är lägre 
än budget för gymmet samt för varmvattenbassängen pga. covid-19. 

Fritidsverksamhet: Utfall för perioden är 21 procent av årets budget. Utbetalning av 
bidrag till föreningar kommer senare. 

Ungdomens hus: Utfall för perioden är 38 procent av årets budget.   
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Fu § 21 Information om Skönvikshallens utveckling 
/varmvattenbassängen 
KS2020/0208 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till kommundirektören fortsätta utreda utveckling av 
Skönvikshallen och varmvattenbassängen  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information om utveckling av Skönvikshallen samt alternativa lösningar avseende 
varmvattenbassängen. 

Säters kommun tog över Skönviks varmbad av dåvarande landstinget när de 
beslutade lägga ner bassängen. Fastigheten ägs av Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). 
Numera hyr kommunen Skönviks varmbad av SBB sedan 2017.  

Syftet är att utveckla Skönvikshallen till en bredare publik där en 
varmvattenbassäng skulle ge ett bättre mervärde samlat på ett ställe.   

Varmvattenbassängen som hyrs av SBB idag används nästan 100% till rehab träning.  

En tredje bassäng skulle göra att fler badgäster får plats vilket gör ett besök på 
Skönvikshallen trevligare/attraktivare. Det skulle finnas en till bassäng att boka 
aktiviteter i och kunna erbjudas ett bredare utbud av vattenträning och rekreation.  

Lokalvård, planering och personal skulle vara samlat i samma anläggning. 

I Skönvikshallen finns idag en miljövänlig modern teknik.  

Uppdraget består av att ta fram kalkyl för ombyggnad, förslag till utformning, 
erforderligt ritningsunderlag och kostnad.  

Under arbetets gång har förslag på 3 olika alternativ utkristalliserats och 
kalkylkostnader för dessa arbetats fram 
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Fu § 22 Ansökan om kartbidrag 2021 
KS2021/0223 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säterbygdens OK ett bidrag på 75 000 kronor för 
kartbidrag 2021. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ansökan gällande kartbidrag har inkommit från Säterbygdens OK. 

Säterbygdens OK ansöker om ett bidrag för konvertering till Internationell MTBO 
norm i samband med MTBO VM 2022. 
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Fu § 23 Bidrag för upprustning av älgbana till 
jaktskytteklubben 
KS2021/0253 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja föreningen Säters jaktskytteklubb ett bidrag på 8000 
kronor till upprustning av rälsen. Finansiering sker genom nyttjande av medel ur 
kostnadsstället för ”rörliga medel”.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreningen Säters jaktskytteklubb har behov av att rusta upp rälsen som kör älgen. 
Man behöver ta in en entreprenör som kan räta ut rälsen och föreningen har kontaktat 
KJ Bygg. Marken har skjutit fundamenten som rälsen ligger på och kan därför inte 
användas korrekt. KJ Bygg uppskattar kostnaden till 8000 kronor. 
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Fu § 24 Bidrag till förbränningstoalett till Bagarstugan 
i Ulfshyttan 
KS2021/0254 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett bidrag på 10 000 kronor till Silvbergs 
Hembygdsförening som en insats till inköp av en förbränningstoalett. Finansiering 
sker genom nyttjande av medel ur kostnadsstället för ”rörliga medel”.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Silvbergs hembygdsförening har sedan ett år tagit över bagarstugan i Ulfshyttan. Den 
behöver rustas upp med bland annat nytt tak. Dom har ansökt om bidrag från annat 
håll och fått det beviljat till byte av tak. För att kunna hyra ut stugan behöver besökare 
kunna ha tillgång till toalett. En sådan kostar 25 000 kronor.  
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Fu § 25 Bidrag till inköp av delar till lekplats vid Norbo 
Bystuga 
KS2021/0110 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Norbo Byalag ett bidrag på 10 000 kr för upprustning 
av lekplatsutrustning. Finansiering sker genom nyttjande av medel ur kostnadsstället 
för ”rörliga medel”.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Norbo Byalag har tagit emot lekplatsutrustning från gatuenheten tidigare i år. Med 
hjälp av ideellt arbete så kommer man gräva ut skyddsområdet och fylla med flis samt 
stå för monteringen. Vid en godkänd besiktning behövs ytterligare delar till 
utrustningen som inte fanns med.  

Under pandemin har intäkter uteblivit men man har fortfarande haft lika kostnader 
och har därför inte ekonomin för att slutföra arbetet med lekplatsen.  

Norbo Byalag ansöker därför om ett bidrag på 20 000 kronor för detta.  
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Fu § 26 Yttrande över Gruvplansutredningen 
KS2021/0010 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar anta nedanstående yttrande som sitt eget. 

Yttrande 
Utredningen visar på ett gediget arbete och en plan som uppfyller ett brett 
användningsområde som skulle gynna många medborgare och besökare i alla åldrar. 

Gruvplanen utgör stora ytor och det är önskvärt att få till mer aktivitet och lekfull 
rörelse som planen beskriver. Exempel som utomhuspadel, beachvolleyboll och tennis 
bidrar till detta och det skulle också kunna vara här cyklisterna hittar sin startplats och 
målgång för cykelturen i Säterdalen.  

På vinterhalvåret kan aktiviteter med skridskor, spark och skidor erbjudas. 

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. 

Gruvplansområdet bör vara så utformat att det erbjuder rekreation och social 
gemenskap, platsen ska vara öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   

Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och att platsen är inbjudande och 
upplyst är viktigt för tryggheten, speciellt under de mörka årstiderna,  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Som en följd av det järnvägsprojekt som Trafikverket driver utmed Dalabanan har en 
utredning kopplat till närområdets utformning initierats under 2020. Utredningen 
syftar till att studera framtida utformning för stadsdelen kring järnvägen, 
stationsområdet, gruvplan med mera. Utredningen görs utifrån ett strategiskt 
perspektiv och har drivits av samhällsbyggnadssektorn, men representanter från flera 
övriga sektorer har varit delaktiga i att arbeta med nuläge och framtidsbild. Förutom 
interna resurser har även externa experter såsom landskapsarkitekter, geotekniker, 
kulturhistoriker, dagvatteningenjörer med mera varit involverade i arbetet. 
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Fu § 26 forts 

Gruvplansutredningen har nått ett skede där en samrådsversion tagits fram. Förslaget 
från arbetsgruppen har skickats ut formellt på remiss inom kommunens verksamheter. 
Berörda nämnder, råd och utskott får därmed möjlighet att yttra sig på framtaget 
förslag utifrån just sina ansvarsområden. De synpunkter som inkommer hanteras sen 
inom ramen för projektet där samrådsversionen uppdateras till en slutlig 
beslutshandling som bereds mot Kommunstyrelsen. 
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Fu § 27 Riktlinjer och stöd till Bystugeföreningar 
KS2021/0291 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar uppdra till fritidschefen ta fram riktlinjer och förslag till hur 
kommunen kan stödja bystugeföreningarna i Säters kommun. Riktlinjerna för 
Föreningsbidrag revideras med förslaget. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Diskussion om uppdrag att ta fram förslag om riktlinjer och särskilda medel för 
Bystugeföreningarna i Säters kommun. 
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Fu § 28 Ökade kostnader för fritidsanläggningar 

Beslut 
Fritidsutskottet lägger informationen till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ökade kostnader på fritidsanläggningar. Fritidschefen meddelar att det blir ökade 
kostnader för fritidsanläggningarna. Det finns ett förslag att Säterbostäder AB fr o m 
hösten kommer att sköta om anläggningen måndag till fredag. 
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