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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Plats och tid:

Tisdagen den 22 mars kl 13.00-15.30

Beslutande:

Mats Nilsson, ordförande (S)
Roger Siljeholm (M)

Övriga deltagare:

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

Utses att justera:

Roger Siljeholm

Justeringens plats och tid:

Rådhuset i Säter

Paragrafer:

6-18

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Malin Karhu Birgersson

Mats Nilsson

Justerande

Roger Siljeholm

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

Fritidutskottet

Sammanträdesdatum:

2022-03-22

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-29
Datum för anslags nedtagande: 2022-04-20
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Fu § 6

Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Rapport ekonomi februari 2022

Beslut
Fritidsutskottet tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Redovisning av ekonomi per sista februari. Emma Söderlund, ekonom redovisar utfall
för jan och feb 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Fu § 7

Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Skäverännet MTB

KS2022/0081

Beslut
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 5000 kronor till Skäverännet MTB för att
främja fysiska aktivitet och underlätta för motionslopp i bygden.
__________

Ärendebeskrivning
Skäverännet MTB är ett motions mountainbikelopp för barn och vuxna i skogarna
runt Lönnvattnet i Stora Skedvi. Målet med tävlingen är att etablera ett motions MTB
lopp i Stora Skedvi där alla kan delta. Syftet med tävlingen är att främja rörelse och
motion i alla åldersgrupper. Arrangerande föreningar är SSIK SOFF och CK Natén.
Ambitionen är att deltagarantalet är ca 200 cyklister och det är ca 30 funktionärer på
tävlingsdagen och tre personer som jobbar med arrangemanget under veckan innan
tävlingen. Föreningarna ansöker om medel på 5000 kronor för genomförande av
tävlingen.

Bakgrund
Skäverännet MTB har anordnats tre gånger (2018, 2019 och 2021). År 2020 gick det
inte att genomföra på grund av pandemin. Ursprunget för MTB loppet 2018 var ett
jubileumslopp för att hedra ett gammalt klassiskt löplopp. Tävlingen arrangeras på
befintliga vägar och leder i skogarna runt Lönnvattnet och Trylämnet.

Beslutsunderlag
Ansökan från SSIK SOFF och CK Natén samt bilaga med budget.

Delges
Idrottsföreningarna SSIK SOFF och CK Natén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 8 Ansökan om bidrag, Reumatikerföreningen
Säter/Hedemora
KS2022/0076

Beslut
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 10 000 kr till Reumatikerföreningen
Hedemora/Säter för att stödja möjligheten till aktiviteter för deras medlemmar.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Fritidsenheten föreslår Fritidsutskottet besluta om ett bidrag på 10 000 kr till
Reumatikerföreningen Hedemora/Säter för att stödja möjligheten till aktiviteter för
deras medlemmar.

Ärendebeskrivning
2022-02-23 inkom Reumatikerföreningen Hedemora/Säter med en ansökan om medel
till ”nystart” i föreningen genom att anordna öppna föreläsningar, träffar med
information om olika ledsjukdomar, medlemsmöten, cirklar och en träff med mat och
underhållning för att fira att föreningen funnits i 50 år. Föreningen ansöker om ett
bidrag på 10.000 kronor.

Bakgrund
Reumatikerföreningen Hedemora/Säter är en förening som är till för människor med
reumatiska sjukdomar och olika ledbesvär. Pandemitiden har inneburit isolering och
ensamhet för föreningens medlemmar och ekonomiska förluster för föreningen då
planerade aktiviteter uteblivit.

Beslutsunderlag
Ansökan från Reumatikerföreningen Hedemora/Säter.

Delges
Reumatikerföreningen Hedemora/Säter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fu § 9

Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Ansökan om bidrag till Förstudie Skatepark

KS2022/0125

Beslut
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säters Udda sporter medel för faktiska kostnader, dock
högst 75 000 kr för en förstudie till en skatepark.
Samråd och avstämning sker kontinuerligt med kommunens fritidsenhet.
__________

Bakgrund
Säters udda sporter ansöker om 150 000 kronor till en förstudie för att påbörja arbetet
med att bygga en skatepark. Bidraget kommer att användas för att anlita externa
konsulter till att ta fram skiss, layout, justeringar och grovt planarbete. Man planerar
att göra detta i flera steg.
Kostnaden för skissen är ca 50 000 kronor, ytterligare kostnader kommer att
tillkomma för material till 3D modell, planarbete och layout. I förstudien vill Säters
udda sporter kartlägga och söka medel för att finansiera genomförandet. Ansökningar
för att finansiera projektet kommer att göras hos bland annat Södra dalarnas sparbank
och Allmänna arvsfonden.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan 2022-02-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 10 Information sommarjobb
Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Emelie Andersson och Sara Sissela Fritidsenheten, informerar om sommarjobb för
2022. Nytt för i år är att det finns en e-tjänst som kan användas för att söka
sommarjobb. Kommunen erbjuder sommarjobb inom tio olika områden. Totalt finns
178 platser och det är 178 sökande.
Ansökningsperioden har varit perioden 21 feb-21 mars. 2022 kommer alla ungdomar
som sökt att kunna erbjudas arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 11 Information LUPP
Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Emelie Andersson, Malin Lilja Altörn och Sara Sissela, fritidsenheten redovisar LUPP;
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Enkäten görs i Säters kommun vart annat år.
De fördjupningsområden som är valda är skola, hälsa och fritid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 12 Ansökan om bidrag Fotbollsskolan
KS2022/0126

Beslut
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 43 600 kronor till fotbollsskolan i Säter för
löner till 20 ungdomsledare och rektor samt planhyra.
__________

Ärendebeskrivning
Fotbollsskolan är ett berikande inslag i vardagen för barn bosatta i Säters kommun.
Det är en vecka då barn får träffas och socialisera i en miljö som främjar rörelse och
goda vanor.
Säters IF FK kommer i år att genomföra landslagets fotbollsskola för barn mellan
åldrarna 5–12 år.

Bakgrund
Landslagets fotbollsskola har funnits sedan 2013 och varje år har antalet deltagare
ökat. År 2021 var 165 barn anmälda. De ungdomsledare som anställs erhåller 1700
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 sommarjobb och ger goda impulser för fortsatt
arbete inom olika sektioner i samhället. Rektorn för landslagets fotbollsskola erhåller
6000 kronor.
I år behöver Säters IF FK betala planhyra på 3600 kronor. För att täcka kostnaderna
så ansöker föreningen om ett bidrag på 43 600 kronor.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan 2022-03-11

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 13 Verksamhetsinformation Ungdomens Hus
Beslut
Fritidsutskottet tackar för informationen.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Per Eriksson ungdomskonsulent informerar om Ungdomens Hus verksamhet.
Ungdomens Hus har god tillgänglighet tre kvällar i veckan
Summer camp 2021 hade många besökare och är mycket populärt. Summar camp är
också ett populärt sommarjobb.
Summer camp planeras även för 2022
Uppdraget är att skapa en välkomnande miljö med lika många pojkar som flickor.
Ungdomarna ska ha möjlighet att påverka innehållet i verksamheten.
Det finns ett behov av att öka öppettiderna och även utöka i övriga kommundelarna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 14 Bidrag till filminspelning sommaren 2022
KS2022/0009

Beslut
Fritidsutskottet beslutar om bidrag på 15 000 till filminspelning sommaren 2022.
Filmen ska redovisas i Fritidsutskottet under hösten 2022.
__________

Ärendebeskrivning
EDE film bidrar till en bredare kulturupplevelse för ungdomar i Säters kommun. De
låter ungdomar få en djupare insikt i vad filmskapande innebär. Fritidsenheten ställer
sig positiva till ansökan utifrån att föreningen får ungdomar i Säter delaktiga i ett
fritidssammanhang.
EDE-film ansöker om 39 000 kronor för att kunna finansiera sommarens filmprojekt.
Målet med produktionen är utöver filmskapande att inkludera ungdomar och skapa
tillgänglighet för deltagande även på mindre orter.

Bakgrund
EDE-film är en filmförening som varit verksamma i Dalarna i över 10 år. Föreningens
mål är att främja kultur och filmskapande för alla och de skapar både kort- och
långfilmer. Under sju år, 2013 - 2019, har EDE film ansökt om pengar från idébanken
och fått beviljat bidrag. År 2021 beviljades EDE film ett bidrag från fritidsutskottet på
24 000 kronor. I år ansöker EDE film om ett bidrag på 39 000 kronor.

Beslutsunderlag
Ansökan från EDE-film

Delges
EDE-film

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 15 Avgifter och hyror på Skönvikshallen, Skäve
Arena och Säters IP
KS2022/0124

Beslut
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. införa en rabatterad badavgift för personer över 65år på Skönvikshallen
årskort 1600:(ord pris 1950:-),
halvårskort 1100:(ord pris 1350:-),
10-kort 500:(ord pris 540:-),
1 gång 55:(ord pris 60:-).
2. införa en hyreskostnad på Skäve Arenas konferenslokal:
föreningar 80:-/tim, privata 160:-/tim.
3. införa en hyreskostnad på Säters IPs friidrottsbana och naturgräsfotbollsplan:
föreningar 150:-/tim, privata 300:-/tim.
4. revidera dokumentet Avgifter Skönvikshallen och sportanläggningar med
ovanstående samt komplettera med hyreskostnad motionscentral (samma kostnad
som Skäve Arenas konferenslokal) Skrivningen ”vid hyra utanför ordinarie
öppettid tillkommer en personalkostnad på 500 kr/timme” ska strykas i
dokumentet.
__________

Ärendebeskrivning
Skönvikshallen:
Begäran från medborgare är en rabatt för personer över 65 år när det gäller
entréavgiften för bad. Det finns en rabatt för gymkort och önskemålet är därför att en
rabatt även bör finnas för bad.
2/Skäve Arena:
Konferenslokalen/Yogarummet vid läktaren i Skäve Arena har ej någon beslutad
hyresavgift. Lokalen kan jämföras med konferensrummet på Motionscentralen där en
hyresavgift enligt följande gäller, föreningar 80:-/tim och privata 160:-/tim.
3/Säters IP
Hyresavgifterna på Säters IP behöver kompletteras med en hyra på Friidrottsbanan
och en justering av hyran för naturgräsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 16 Information
Beslut
Fritidsutskottet tackar för information och lägger den till handlingarna.
__________

Information om
•
•
•
•

Justerandes sign

Multisportarena och översikt Säters IP
Säter Triathlon
MTBO VM
Klippingracet

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 17 Ansökan om bidrag till cykel hopp vid
Motionscentralen (Övrig fråga)
KS2022/0145

Beslut
Fritidsutskottet beslutar att bevilja CK Natén 30 000 kr för projektet.
__________
Ärendebeskrivning
Föreningen CK Natén har förberett en ansökan till Södra Dalarna Sparbank som
skickas in 2022-03-22. Totala projektkostnader är 130 000 kr fördelat enligt nedan.
CK Natén kommer bidra med ett stort antal ideella timmar samt en summa pengar.
Riktlinjerna är att sökande ska ha en insats motsvarande ca 50% av projektbudgeten
där medfinansiärer får räknas in.
Därav söker föreningen 30 000 kr från kommunen för att göra iordning planen med
vattenavrinning. Södra Dalarnas Sparbank ser det som mycket positivt att kommunen
är med och bidrar.
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Snickrade hinder och hopp. 50 000 kr
Grus + transport. 25 000 kr
Markduk. 5000 kr
Maskin + förare. 30 000 kr
Olja + penslar. 2000 kr
Hyra fyrhjuling med vagn. 5000 kr
Underhåll av maskiner (t.ex. röjsåg), klingor, bränsle etc. 5000 kr
Marknadsföring 8000 kr

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Fritidutskottet

2022-03-22

Fu § 18 Fritidsutskottets nästa möte
Beslut
Nästa fritidsutskott kommer att vara på Skenshyttans bystuga
_________

Ärendebeskrivning
Nästa möte

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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