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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Plats och tid:

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,
tisdagen den 21 september kl 13.00- 16.00

Beslutande:

Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson (C ) vice ordförande

Ej tjänstgörande ersättare:
Övriga deltagare:

Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen
Malin Lilja Altörn, fritidschef
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 29
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen, § 35
Per-Olof Grundström, fastighetschef, § 30
André Candell, fastighetsenheten § 30
Fredrik Andersson, fastighetsenheten § 30
Sara Sissala, fritidssamordnare § 31
Emilie Andersson, fritidssamordnare § 32
Per Eriksson, ungdomskonsulent § 31
Jenny Sköld, ungdomskonsulent § 31

Utses att justera:

Hans Johansson

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

§§ 29-36

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Malin Karhu Birgersson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Fritidsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-09-21

Datum för anslags uppsättande:
Datum för anslags nedtagande:
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Fu § 29 Rapport ekonomi
Beslut
Fritidsutskottet tackar för rapporten och beslutar lägga ekonomirapporten till
handlingarna.
__________

Ärendebeskrivning
Rapport ekonomi för fritidsenheten per 2021-08-31.
Kommentarer:
Utifrån rådande omständigheter med Covid -19 har Skönvikshallen hållit stängt under
våren 2021 vilket inneburit förlorade intäkter.
Personalen på Skönvikshallen har under tiden när anläggningen hållit stängt bistått
andra sektorer med hjälp. De har b la. hjälpt till med administrativa uppgifter på
Samhällsbyggnadssektorn, arbetat på återvinningscentralen, Klockarskolan och med
förberedelser inför feriearbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Fu § 30 Alternativ till en typ av varmvattenbassäng i
Skönvikshallen
KS2020/0208

Beslut
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta förordar alternativ fyra – med en
kostnad av 10 900 000 kr.
__________

Ärendebeskrivning
Säters kommun vill undersöka möjlighet att avsäga sig varmvattenbasängen i SBBs
lokaler och i stället bygga en egen tredje variant av varmvattenbassäng i
Skönvikshallen till en lägre kostnad.
Uppdraget består av att ta fram kalkyl för ombyggnad, förslag till utformning,
erforderligt ritningsunderlag och kostnad.
Under arbetets gång har förslag på 4 olika alternativ utkristalliserats och
kalkylkostnader för dessa arbetats fram.

Bakgrund
Säters kommun tog över Skönviks varmbad av landstinget när de tänkte lägga ner den.
Fastigheten ägs av Samhällsbolaget (SBB). Numera hyr kommunen Skönviks varmbad
av SBB från 2017 – och under sommaren 2019 löpte avtalet ut. Idag har vi ett löpande
avtal i väntan på förhandling med SBB.
Utifrån en ekonomisk rapport från 2019 och med kännedom om vad det kostar 2020
ser vi att månadskostnaden är hög. Under 2020 har det tillkommit att kommunen ska
stå för uppvärmningskostnaderna för badet samt ha ansvar för reningsanläggningen.
Det är ett populärt varmbad för olika grupper av medborgare: PRO,
Reumatikerföreningen, Rädda barnen, Autism och Aspbergerföreningen med flera
samt även öppet för privatpersoner. Det finns intäkter på badkort till badet men
fortfarande är utgifterna högre än intäkterna.
Kostnad 42.993 kr/månad innebär 515.916 kr/år därtill tillkommer en 50 % tjänst
300 000 kr/år.

Beslutsunderlag
4 alternativa kalkyler för ombyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fritidsutskottet
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Fu § 31 Information
Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen.
__________

Information om:
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Nattvandring
Sommarjobb 2021
Sommaraktiviteter
Omklädningsrum Säters IP
Omklädningsrum Mora IP

Utdragsbestyrkande
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Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Fu § 32 Ansökan om bidrag till ungdomsledare för
fotbollsskolan i Säter 2021
KS2021/0294

Beslut

Fritidsutskottet beslutar lämna bidrag som stöd till Säters IF fotboll - fotbollsskola i
Säter 2021.
__________

Ärendebeskrivning

Säters IF FK genomförde datumen 21-25 juni Landslagets fotbollsskola för barn i
åldrarna 5-12 år. 16-18 ledare utsågs att leda verksamheten. Totalt deltog 165 barn.

Bakgrund
Landslagets fotbollsskola har funnits sedan 2013 och varje år har antalet deltagare
ökat. De ungdomsledare som anställs erhåller 1500 kronor för sitt uppdrag samt
kläder från fotbollsskolans sponsor, Adidas. Samtliga ledare får genomgå en utbildning
för att säkerställa kompetensen inför uppdraget. Ledaruppdraget är att betrakta som
ett sommararbete och ger goda impulser för fortsatt arbete inom olika sektioner i
samhället. Deltagarna betalar en avgift på 650–700 kronor och erhåller ett spelarpaket
som innehåller en landslagströja, en fotboll, en vattenflaska och ett roligt framtaget
utbildningsmaterial. Dessutom ingår lunch och mellanmål varje dag i priset. För att
täcka kostnaderna så ansöker föreningen om ett bidrag på 28 000 kronor.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan 2021-06-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7 (11)

Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2021-09-21

Fu § 33 Ansökan om bidrag till nyinvestering av
bryggor till Säters Båtklubb
KS2021/0221

Beslut
Fritidsutskottet beslutar att ge ett bidrag på 20 000 kronor till Säters båtklubb för
nyinvestering i befintlig brygganläggning.
__________

Ärendebeskrivning
Säters båtklubb har genom åren renoverat och investerat båtklubbens bryggor och
område. Det som från början enbart var en plats för båtar har på senare år utvecklats
till en samlingsplats för beachvolleyboll planer, grillplatser och allmänt umgänge.
Man behöver renovera befintliga bryggor och söker därmed ett bidrag för att kunna
göra detta. Man har även sökt bidrag utifrån och fått beviljat 49 000 kronor från Södra
dalarnas sparbank. Totalt 150 000 kronor kommer investeringen gå på.

Bakgrund
Säters Båtklubb har de senaste åren genomfört renoveringar och investeringar vid
båtklubbens bryggor. Tidigare har man utrustat en brygga med badstege, en slogbod
samt trappor ner från planerna till brygganläggningen för bad. Nu är man in behov att
renovera bryggorna och ansöker därför om ett bidrag på 20 000 kronor för att
genomföra detta. Förutom nyinvestering i bryggor så planeras det att inköpa fasta
bänkar och bord samt renovering av befintlig brygga som är anpassad för
funktionshindrade och som kan anslutas till klubbens brygganläggning och användas
för bad och fiske.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan 2021-06-28

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 34 Yttrande medborgarförslag babysim
KS2021/0081

Beslut
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är bifallet.
__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om babysim i Skönvikshallen lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Pär Kungsmark, Säter
Medborgarens förslag
”Jag skulle vilja att Skönvikshallen börjar erbjuda babysim I Säter. Detta är en viktig
del i barns utveckling och borde vara en del i det som kommunen erbjuder. Idag finns
närmaste babysim I Borlänge som inte är möjligt för alla att nyttja.”

Yttrande
Utifrån att varmvattenbassängen på Skönvik finns tillgänglig är det möjligt att erbjuda
babysim i rätt temperatur för barn mellan ca 3 månader och 2 år.
Babysim vänjer barnet vid att vara i vatten och ger barnet vattensäkerhet tidigt i livet.
Babysim ger barnet trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från en tidig ålder.
I dagsläget saknas ledarkompetens för babysim i personalgruppen på Skönvikshallen.
Under hösten 2021 ses möjligheten över för en utbildningsinsats och målet är att
kunna erbjuda medborgarna babysim till våren 2022.
Fritidsenheten ställer sig positiva till förslaget och föreslår att medborgarförslaget är
bifallet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 35 Nya prisnivåer Skönvikshallen och
sportanläggningar
KS2021/0047

Beslut
Fritidsutskottet skickar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
__________

Ärendebeskrivning
Priserna (entréavgifter och timhyror) i kommunens sportanläggningar justerades
senast 2017-09-01. Underhåll och förbättringar har gjorts på flera anläggningar.
Fritidsenheten har genomfört en omvärldsbevakning sett till hur andra liknande
anläggningar ligger prismässigt. Standardförbättringarna samt omvärldsbevakningen
ligger som grund till förslaget på nya prisnivåer.

Beslutsunderlag
Bilaga:
1. Omvärldsbevakning samt förslag till nya priser Bad och gymkort med mera.
2. Omvärldsbevakning samt förslag till nya timhyror sportanläggningar.
.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 36 Kalendarium 2022 Fritidsutskottet
KS2021/0209

Beslut
Fritidsutskottet beslutar fastställa kalendarium 2022 enligt nedan.
__________

Ärendebeskrivning
Fritidsutskottet sammanträder följande tisdagar kl 13.00-16.00 under 2022
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

18 januari
22 mars
17 maj
30 augusti
20 september
8 november
20 december

Utdragsbestyrkande
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