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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 
tisdagen den 23 november, kl 14.00-16.15 

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

Övriga deltagare: Malin Karhu Birgersson, sektorchef 
kommunstyrelsen 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
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Paragrafer: 37-42 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Fritidsutskottet 2021-11-23 3 (8) 

Fu § 37  Rapport ekonomi per 2021-10-31 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för rapporten och beslutar lägga ekonomirapporten till 
handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Catherine Hellgren redovisar ekonomirapport för fritidsenheten per 
2021-10-31. 

Utfall för perioden är 84 procent. Föreningsbidrag utbetalda för hela året. 
Skönvikshallen har lägre intäkter än beräknat på grund av Corona. 
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Fu § 38  Fördelningsprinciper och prioriteringsordning 
för sim- och sporthallar samt gymnastiksalar i Säters 
kommun 
KS2021/0435 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
fördelningsprincip och prioriteringsordning för sim- sporthallar och gymnastiksalar i 
Säters kommun.  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor om 
Fördelningsprinciper och prioriteringsordning för sim- och sporthallar samt 
gymnastiksalar i Säters kommun 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Fördelningsprincipen och prioriteringsordningen har reviderats. Den tidigare antagna 
policyn är sedan 2016. Poängsystemet har tagits bort och ersatts med en 
fördelningsprincip baserat på träningstider där barn och ungdomar ska fördelas tider 
mellan kl 16:15-20:00 och seniorer ska fördelas tider mellan kl. 20:00-22:30. I och med 
den nya policyn så tillgodoser man rättvisefaktorn och fler föreningar får möjlighet att 
nyttja sporthallarna. Kommunens föreningar med vedertagna inomhusidrotter har fått 
vara en del i processen när den nya fördelningsprincipen tagits fram, detta genom 
föreningsmöten. 

Bakgrund 
År 2018 byggdes Stora skedvis gymnastiksal om till en fullstor sporthall. I och med 
detta har nu Säters kommun två fullstora sporthallar - Skönvikshallen och Skäve 
Arena. Tidigare fördelningsprincip och prioriteringsordning var baserad på endast en 
fullstor sporthall och beräknades med hjälp av ett poängsystem.  

Beslutsunderlag 
Fördelningsprinciper och prioriteringsordningen för sporthallar och gymnastiksalar i 
Säters kommun.  

Delges 
Föreningar med vedertagna inomhusidrotter i Säters kommun. 
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Fu § 39  Revidering av regler/riktlinjer för 
föreningsbidrag 
KS2021/0434 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
fastställa regler för föreningsbidrag med förändringen om bidrag till samlingslokaler 
för att främja bygdens bystugor. Benämningen riktlinjer ändras till regler. 

I och med detta beslut upphävs bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 
beslutad av Kf 1999-11-23 § 122, riktlinjer för samlingslokaler beslutad av Kf 1997-
06-17, § 28 samt bidrag till handikapporganisationer som gällde fr o m 1992-01-01. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Bystugor bidrar till en levande bygd och en meningsfull fritid. Tidigare har bidrag till 
samlingslokal varit ett driftsbidrag. Det nya förslaget är att ändra detta till ett 
verksamhetsbidrag som kan sökas som ett stöd för att främja bygdens bystugor och ge 
medel till fortsatt attraktiv verksamhet.  

Bakgrund 
Bidrag till samlingslokal beviljas idag om föreningen redovisar ett underskott på 
driftkostnaderna föregående år. Till driftkostnaderna räknas försäkring, el, VA och 
sophämtning, sotning och underhåll/reparation av mindre omfattning.   

Beslutsunderlag 
Regler/riktlinjer för föreningsbidrag. 

Delges 
Samlingslokalerna i Säters kommun 
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Fu § 40  Bidragsansökan Arkhyttans bystuga 
KS2021/0419 

Beslut 

Fritidsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen  

1. Bevilja ett bidrag till föreningen Arkhyttans bystuga med 30% av det 
bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet. 

2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit om önskemål av bidrag till renovering av Arkhyttans 
bystugas kök. Styrelsen har bestämt att söka bidrag från Boverket för att kunna göra 
denna renovering. Boverket kräver att kommunen bistår med 30% av investeringen 
och att bystugan själv står för 20 % av investeringen. 

Budgeten för renoveringen är på 200 000 kronor och i och med det behövs en summa 
av 60 000 från kommunen. 

I ansökan framkommer att ansökan till Boverket ska vara inne den 1 december. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2021-10-21 
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Fu § 41  Verksamhetsinformation 
Ange diarienummer 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för verksamhetsinformationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Per Sandberg och Bengt Hansson presenterar planeringen för MTBO (Mountainbike 
orientering) VM 15-20 juli 2022 som kommer att genomföras i Falun och Säter. 

Malin Lilja Altörn informerar om arbetet kring: 

Julmarknad 
Konventionen om barnets rättigheter 
LUPP 
Sommarjobb 
Fritidsbanken/lovaktiviteter 
Säters IP 
Varmvattenbassäng 
Skönviks brunn 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Fritidsutskottet 2021-11-23 8 (8) 

Fu § 42  Bidrag för inkomstbortfall till Säterbygdens 
ridklubb 
Dnr KS2021/0440 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säterbygdens ridklubb ett verksamhetsbidrag på 
50 000 kronor utifrån att föreningen har likvida problem i slutet av 2021. 

Fritidschefen får i uppdrag att se över jämförbara kostnader för andra ridklubbar 

__________ 

Ärendebeskrivning  
Säterbygdens ridklubb har inkommit med en ansökan om ett bidrag för att klara 
likviditeten för år 2021. Föreningen har skickat med en ekonomisk rapport som visar 
ett underskott på 158 000 kronor för bland annat inställda tävlingar, uteblivna 
kioskintäkter och uteblivna ridlektioner. 

Bakgrund 
Ridklubben blev 2015 beviljade ett utökat driftsbidrag på 100 000 kronor från 240 000 
kronor till 340 000 kr. Detta bidrag har betalats ut årligen sedan dess. 

2019 kom föreningen in med en ansökan om bidrag till foder då priserna höjts på 
grund av torkan. Föreningen beviljades då ett bidrag på 50 000 kr för foder.  

2020 kom föreningen in med en ansökan om hästbidrag och beviljades då ett 
verksamhetsbidrag på 100 000 kr.  

2021 har föreningen fått ett driftbidrag på 386 000 kronor utifrån att de inkommit 
med uppgifter för drift som visat på att en höjning av bidraget var skäligt 
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