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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Plats och tid:

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,
tisdagen den 18 januari, kl 13.00-15.30

Beslutande:

Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson (C ) vice ordförande
Caroline Willfox (M) ersättare för Roger
Siljeholm (M)

Övriga deltagare:

Malin Lilja Altörn, fritidschef
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen
Emma Söderlund ekonom
Catherine Hellgren ekonomichef
Owe Hedin, föreståndare Skönvikshallen
Sara Sissala, fritidssamordnare
Emilie Andersson, fritidssamordnare
Per Eriksson, ungdomskonsulent

Utses att justera:

Hans Johansson

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

1-5

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Malin Karhu Birgersson

Mats Nilsson

Justerande

Hans Johansson

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

Fritidsutskottet

Sammanträdesdatum:

2022-01-18

Datum för anslags uppsättande: 2022-01-27
Datum för anslags nedtagande: 2022-02-18
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 1

Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Rapport ekonomi

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

Ärendebeskrivning
Emma Söderlund och Catherine Hellgren redovisar ekonomin för fritidsenheten
Budget är i balans. Aktiviteter har fått ställas in pga Covid 19.
När det gäller feriejobb så är det ett ekonomiskt överskott som beror på att det inte
fanns fler platser att erbjuda. Förskola/fritidshems verksamhet samt sociala sektorn
kunde inte erbjuda feriearbetare under 2021 pga pandemin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 2

Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Verksamhetsinformation

Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen och beslutar lägga den till handlingarna.
__________

Information
•
•
•
•

Justerandes sign

Verksamheten vid Skönvikshallen
Förändringar i Säters ishall
Säters Golfklubb
Discgolfbana

Utdragsbestyrkande
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Fu § 3

Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Bidragsansökan Säters skidklubb

KS2022/0008

Beslut
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säters skidklubb ett bidrag på 50 000 kr till inköp av
en fyrhjuling.
__________

Ärendebeskrivning
Säters skidklubb har inkommit med en ansökan om ett bidrag på 50 000 kr till inköp
av en fyrhjuling

Bakgrund
Säters skidklubb ansvarar för plogning och sopning av banan på Ljustern och behöver
anskaffa en fyrhjuling
Det är en investering på 58000- 65000 + moms.
Föreningen har inte hela det kapitalet själva, utan har behov av ett stöd med 50 000 kr
från kommunen för den investeringen.
Under vintern har det varit bra skridsko-, spark och promenadmöjligheter på sjön.
Det har krävt mycket tid med maskiner och föreningen har med egna medel köpt in
en begagnad sopmaskin som kommer effektivisera banarbete. Kostnaden för
sopmaskinen var 10 000 kr,
En fyrhjulning skulle göra arbetet ytterligare effektivt och den kan även användas
sommartid vid röjning av spår och leder.
Skidklubben har i vissa fall möjlighet att låna en traktor av golfklubben men är i behov
av en fyrhjuling som kan disponeras när det behövs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Fu § 4 Svar på medborgarförslag om utegym vid
Ljustern
KS2021/0178

Beslut
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Ställa sig bakom medborgarförslaget att erbjuda aktiviteter för yngre vid
utegymmet vid Ljustern. Därmed är medborgaförslaget bifallet
2. Ställer sig positiva till förslaget att bygga ett soldäck på befintligt fundament enligt
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

__________
Ärendebeskrivning
”Ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv fundamentet till det gamla
hopptornet i Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid utegymmet.
Fritidsenheten tillsammans med Fritidsbanken erbjuder aktiviteter och skapar
förutsättningar för att erbjuda oorganiserad rörelse på olika platser i kommunen.
Fritidsenheten ställer sig bakom förslaget att förlägga aktiviteter vid utegymmet vid
Ljustern och planerar för att göra det med start under sommaren, det anses vara en
bra plats att hålla till på, en mötesplats som är tillgänglig och öppen för alla.

Bakgrund
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av
Leonard Mossberg Säter. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade
remittera förslag till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.

Justerandes sign
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Fu § 5 Bidrag till Säter Triathlon, Svenska
Triathloncupen
KS2022/0007

Beslut
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säter Triathlon ett bidrag på 100 000 kr av
fritidsutskottets utvecklingsmedel.

Reservation
Caroline Willfox (M) sig mot beslutet.
”Moderaterna reserverar sig mot beslutet. Vi anser att det är ett bra event som
kommunen bör stödja. Dock anser vi att likabehandlingsprincipen bör tillämpas och
att pengarna ska sökas från evenemangsrådet. Tiden är brådskande men det borde
rimligen gå att ge de ett tillfälligt svar så de kan komma igång och för att säkerställa att
eventet kan genomföras i Säter. ”
__________

Ärendebeskrivning
Säter Triathlon har inkommit med en ansökan om ett bidrag om 100 000 kr för att
kunna genomföra och vara värd för Sverige Cupen 2022.
Ansökan har inkommit till Evenemangsrådet men enhetens uppfattning är att
Evenemangsrådets beslutsdatum ligger för sent i tid för att möjliggöra för föreningen
att genomföra evenemanget.

Bakgrund
Säter Triathlon har varit arrangörer för tävlingar under många år och tidigare haft både
EM och VM men de senaste tio åren har tävlingen varit ett rent motions arrangemang.
Föreningen beskriver Triathlon som en folkrörelse som de återigen vill lyfta i Säter
och med det höja nivån på tävlingen från 2022.
Säter Triathlon planeras vara den fjärde deltävlingen i Svenska Triathloncupen 2022.
Tävlingen är till för alla. Det erbjuds tävlingsklasser för elit, junior, ungdom, pojk/flick
14-15 år och masters från 35 år och uppåt. Dessutom erbjuds motionsklass för alla
som vill prova på eller utmana sig själv i triathlon.
På tävlingen 2019 deltog ca 200 personer och föreningen räknar med att minst dubbla
antalet deltagare 2022.

Justerandes sign
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Protokoll

Datum

Fritidsutskottet

2022-01-18

Fu § 5 forts
Tävlingen arrangeras av föreningsalliansen som består av Säters IF Triathlon, Södra
Dalarnas Radio Flygklubb, Säters båtklubb, Säters IF Friidrott och Gustafs GOIF.
De stöttas och sanktioneras av Svenska Triathlonförbundet (medarrangör).
Svenska Triathlonförbundet är medarrangör och stöttar arrangören på alla plan efter
behov. De är huvudarrangör av Svenska Triathloncupen.

Konsekvensbeskrivning
Utan ekonomiskt och praktiskt stöd från Kommunen har föreningen inte möjlighet att
stå värd för Svenska Triathloncupen.

Justerandes sign
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