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Plats och tid: Rådhuset i Säter tisdagen den 30 augusti kl 
13.00-15.30 

Beslutande: Mats Nilsson, ordförande (S) 
Karin Frejd (C) 
 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Malin Karhu Birgersson, sekreterare 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
 

Utses att justera: Karin Frejd 

Justeringens plats och tid: Tisdag 6 sep 

Paragrafer:  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Malin Karhu Birgersson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Karin Frejd   

 

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

Organ: Fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-06 

Datum för anslags nedtagande:  2022-09-28 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 24 Rapport ekonomi  

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger underlaget till handlingarna med 
två kompletterande uppdrag 

Fritidsutskottet  

• uppdrar till fritidschefen att presentera en fördjupad redovisning av kostnader 
och intäkter för Säters IP 

• uppdrar till fritidschefen att redovisa de utbetalade föreningsbidrag som gjorts 
på delegation. Redovisning ska ske vid varje sammanträde. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Redovisning av ekonomi per sista april. Emma Söderlund, ekonom redovisar utfall för 
jan - april 2022.  
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Fu § 25 Information om Nattvandring 2022 
KS2022/0151 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sara Sissela redovisar arbetet med årets nattvandring. Fler föreningar har varit aktiva i 
sommarens nattvandring och nattvandringen har upplevts positivt. 
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Fu § 26 Hästbidrag till Säterbygdens ridklubb 
KS2022/0326 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att Sätersbygdens ridklubb årligen ska kunna erhålla max 
75 000 kr/år för hästinköp. Ersättningen utbetalas efter uppvisande av kvitto eller 
redovisning av kvitto i efterhand och ersättningen betalas inte ut retroaktivt. 

Ersättningen ska under 2022 tas av fritidsutskottets rörliga medel. 

__________ 

Fritidsenhetens ståndpunkt  
Fritidsenhetens ståndpunkt är att Ridklubben själva ska stå för kostnader för inköp av 
hästar. Ridklubben är en frivillig verksamhet som redan har stöd av kommunen i form 
av driftsbidrag. Kommunen ska endast ge bidrag som stöd för att sköta grundläggande 
drift av anläggningar. Material är inte att anse som grundläggande drift utan är 
föreningens renodlade ansvar. Material som behövs för att utföra aktiviteten är inte att 
betraktas som inventarier kopplade till anläggning.  

Fritidsenheten föreslår fritidsutskottet att inte bevilja Säterbygdens ridklubb medel till 
inköp av hästar. 

Ärendebeskrivning 
Säterbygdens ridklubb ansöker om ett bidrag på 150 000 kr för inköp av två hästar 

Bakgrund 
”Säterbygdens ridklubb har ett behov av 13 hästar för att verksamheten ska fungera 
optimalt. Senaste tiden har vi fått ta bort 2 hästar pga. av ålder och sjukdom, ett par av 
våra trotjänare har dessutom behövt trappa ner pga. av ålder. Ridskolan har totalt 
behov av och plats för 13 hästar”. 

”Verksamheten har haft en positiv start efter pandemin och intresset för ridning och 
hantering av hästar är fortsatt stor hos barn, ungdomar och vuxna. Den tuffa perioden 
under pandemin gör dock att verksamheten saknar medel för att klara egna 
investeringar i hästar vilket varit och är vår ambition. Nu befarar vi även ökade 
kostnader för driften av verksamheten (personal, foder etc) kopplat den höga 
inflationstakten och det allmänna världsläget”.  
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Fu § 27 Ansökan om bidrag för inköp av fyrhjuling till 
Säterbygdens ridklubb 
KS25022/0333 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säterbygdens ridklubb ett bidrag på 40 000 kronor till 
inköp av en fyrhjuling. Bidraget tas av fritidsutskottets rörliga medel. 

__________ 

Ärendebeskrivning  
Säterbygdens ridklubb har inkommit med en ansökan om ett bidrag för ett inköp av 
en fyrhjuling.  

Bakgrund 
Ridklubben nyttjar idag en fyrhjuling för underhåll och tillsyn av verksamhetens 
anläggning. Den används till att underhålla ridbanornas underlag. Banorna sladdas 1-2 
gånger per dag under terminerna. Fyrhjulingen används även till att inspektera hagar 
och hästar samt köra ut vatten under betessäsongen.   

Föreningen har idag en dialog med Säters cykel och motor som kommer att få in en 
fyrhjuling, årsmodell 2018 som föreningen får köpa för ca 60 000 kronor. Nuvarande 
fordon räknar föreningen med att kunna sälja för uppskattningsvis 20 00 kronor.  
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Fu § 28 Föreningsgala 2023 
KS2022/0334 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att galan kan genomföras om ekonomiska och juridiska 
förutsättningar finns. 

__________ 

Bakgrund 
På Säters kommuns föreningsgala uppmärksammas och hyllas föreningslivet, utövare, 
ledare, eldsjälar och prestationer från det gångna året. Föreningsgalan är en festklädd 
galamiddag för föreningsaktiva, styrelsemedlemmar, ledare och medlemmar. 

Föreningsgalan kan främja föreningars möjlighet till utbyte och delaktighet och 
fördjupa den ömsesidiga kunskapen mellan dem. 

Den kan också bidra till föreningars möjligheter till informationsspridning, simulera 
nya idéer och exempelvis stimulera ledarrekrytering. 

Föreningsliv är av stor betydelse för samhället därför är det viktigt att det ständigt 
utvecklas och får det fokus det förtjänar. Det gäller oavsett om det är en av de större 
föreningarna eller en mindre förening med få medlemmar.  

Efter två år av pandemi med minskade medlemsantal i föreningarna är det dags att 
uppmärksamma det viktiga föreningslivet i kommunen.  

En lokal föreningsgala är viktig ur flera aspekter: 

Lyfta och hylla fantastiska föreningar, idrottare, ledare, eldsjälar och prestationer. 
Ge våra barn lokala idoler vilket i många fall kan leda till en bättre återväxt till 
föreningslivet. 
Visa på bredden av vårt föreningsliv. 
 
Skapa en plattform där man kan visa på möjligheter inom föreningslivet.  

När det kommer till idrott blir det för många aldrig en elitsatsning men intresset för 
idrotten finns kvar. Då finns möjligheten att bli ledare, domare eller mycket annat 
inom idrottens värld. Detta vill vi lyfta på galan.  

Vad behövs? 
En jurygrupp, en konferencier, priser, underhållning, mat, musik och lokal. 
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Fu § 28 forts 

Utse vinnare genom nominering i följande kategorier: 
Årets idrottare 
Årets lag 
Årets ledare 
Årets eldsjäl 
Årets förening 
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Fu § 29 Utvärdering sommarjobb 2022 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Emelie Andersson redovisar utvärderingen av 2022 feriearbete. Utvärderingen från 
ungdomarna är positiv. Ett förbättringsområde är att vi bör samordna med veckorna 
för sommarskola. 
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Fu § 30 Utvärdering Summercamp sommaren 2022 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Per Eriksson ungdomskonsulent redovisar sommarens aktiviteter med Summer camp, 
Summar fun och Ungdomens Hus 
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Fu § 31 Avgift Babysim 
KS2022/0337 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta om en 
avgift för babysim på 140 kr per tillfällen (ett barn och max två vuxna). 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Babysim kommer att erbjudas med start v 38, 2022 i varmvattenbassängen på Skönvik. 
Två grupper per vecka, en för föräldrar med barn från 3–7 månader samt en grupp för 
barn från 7–12 månader. 
På barnens villkor tränas vattenvana på ett lekfullt sätt. 

Bakgrund 
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 fritidsenheten: Utifrån att varmvattenbassängen på Skönvik finns tillgänglig 
är det möjligt att erbjuda babysim i rätt temperatur för barn mellan ca 3 månader och 
1 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. 
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Fu § 32 Övriga frågor 
 

Malin Lilja Altörn information om sommarens aktiviteter 

Behov från föreningarna är att man anser att det behövs ett förråd vid 
motionscentralen. Fastighetsenheten har tagit fram ett förslag på en ritning på förråd 
för placering vid motionscentralen. Fritidsenheten får i uppdrag att ta fram 
hyreskostnader samt om det finns andra alternativ. 
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