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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 8 november kl. 14.00-
16.30 

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

Övriga deltagare: Malin Karhu Birgersson, sekreterare 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Emma Söderlund, ekonom § 33 
 

Utses att justera: Roger Siljeholm (m) 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer:  

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Malin Karhu Birgersson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Roger Siljeholm    

 

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

Organ: Fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-11-08 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-15 

Datum för anslags nedtagande:  2022-12-07 

Förvaringsplats för protokollet:  Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 33  Rapport ekonomi 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar tacka för rapporten lägga september månads ekonomirapport 
till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Emma Söderlund, ekonom redovisar utfall för jan – september 2022.  

Ackumulerat utfall för perioden är 72%, ett överskott på 0,514 mkr.  

Det största överskottet rör fritidsanläggningarna som i jämförelse med budget per 
september gör ett plusresultat på 615tkr, där Säters IP ingår +164tkr, Övriga 
fritidsanläggningar +267tkr och Säters IF fotboll +164tkr.  

Fritidsenheten gör ett minusresultat med -321tkr i september jämfört med budget. Det 
beror bl.a. på att ferielönerna utbetalts i sin helhet efter sommaren, men som har 
budgeterats över hela året. Samt att en del av personalkostnaderna för ordinarie 
personal på fritidsenheten budgeterats på Ungdomens hus.  

För Skönvikshallen finns per september ett underskott på -52tkr jämfört med budget. 
Där är det framförallt hyran (-216tkr) som sticker ut. Intäkterna ligger samtidigt 
+194tkr i jämförelse med budget.  

Ungdomsverksamheten gör ett plusresultat på +258tkr och Stöd till fritidsverksamhet 
gör ett plusresultat på +14tkr. 
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Fu § 34 Ansökan om bidrag, Säters MK 
KS2022/0366 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 50 000 kronor för inköp av traktor, harv och 
grästrimmrar så att föreningen kan fortsätta underhålla banan och hålla den säker för 
medlemmarna. Finansieringen blir fördelat på projekt 103600 och 105003 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters motorklubb ansöker om medel för att köpa in en traktor, en harv och två 
grästrimmrar.  

Bakgrund 
Sedan 2021 har Säters motorklubb återigen kunnat erbjuda crosskola för sina 
medlemmar men inför denna säsong fick föreningen ett licenskrav från Svemo 
(specialförbund) att banan måste registreras om från enduro till cross. Tack vare 
sponsring från lokala företag och individer klarade föreningen att göra om banan och 
besiktningen gick igenom. I början av juni 2022 kunde crosskolan återigen starta upp. 
Föreningen söker nu om ett bidrag för att fortsatt kunna drifta och hålla banan säker 
för medlemmarna.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Säters MK. 

Delges 
Säters MK 
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Fu § 35 Föreningsgalan 2023 
KS2022/0334 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar om genomförande av en föreningsgala i Säters kommun 2023. 

På mötet presenteras reviderad budget där kostanden för Säters kommun är 26 000 kr 

__________ 

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 §  35 forts 

Utse vinnare genom nominering i följande kategorier: 
Årets lag, Årets prestation, Årets eldsjäl, Årets förening 
Plats: Säters Stadshotell, 90 platser. 

Ekonomisk redovisning: 
Utgifter: 

Varmrätt och efterrätt 250 kr/person 
Fria biljetter för nominerade och personal 20 st á 250 kr, totalt 5000 kr 
DJ/musik 4000 kr 
Musikunderhållning/artist: avvaktar i väntan på eventuell samarbetspartner. 
Priser: 4 st prischeckar (i avvaktan på eventuella samarbetspartners), blomsterkvastar 
och pokaler ca 2000 kr. 
Årets prestation, Årets lag, Årets eldsjäl, Årets förening 

Intäkter: 
Biljettpris 250kr/person. 
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Fu § 36 Ansökan om bidrag, Arkhyttans Scoutkår  
KS2022/0213 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar om ett bidrag på 12 000 kronor till ungdomsledare i 
Arkhyttans scoutkår för ett scoutläger. Kostnaden blir på projekt 103610. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Arkhyttans scoutkår ansöker om ett ekonomiskt stöd á 12 000 kronor till ett 
scoutläger. Ansökan inkom till kommunstyrelsen i maj 2022.  

Bakgrund 
Arkhyttans scoutkår ansöker om ett bidrag för att ledarna ska kunna delta utan 
kostnad på lägret. 
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Fu § 37 Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
motionen besvarad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn mellan 6-19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 
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Fu § 38 Medborgarförslag om fritidsgård för 
mellanstadiet 
KS2022/0194 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget avslås. Säters 
kommun ser över utveckling av ungdomsverksamheter i framtiden i samverkan mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet lämnas in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Wilma Eriksson, Säter. 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Medborgarens förslag 
Medborgarens förslag är en fritidsgård för de som går i mellanstadiet. ”Det kan vara 
som ”after school” som kyrkan anordnar på fredagar. Men vi vill ha öppet varje dag, 
där vi på mellanstadiet kan vara efter skolan. Den ska helst inte vara så långt bort från 
stan” 

Datum för återrapportering 
Återrapporteras i april 2023 
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Fu § 39 Ungdomsledarstipendium 2022 
KS2022/0378 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser mottagare av 
Ungdomsledarstipendiet 2022 vilken offentliggörs i samband med utdelningen på 
kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2022. 

__________ 

Bakgrund  
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång 
årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en 
ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är 
befogad. 

Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.  

Beloppet är 10 000 SEK. 

Ärendebeskrivning 
Utse mottagare av 2023 års ungdomsledare. Sex förslag till priset har inkommit. 
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Fu § 40  Fotbollsplan Mora By IP 
KS2022/0433 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bordlägga ärendet för mer dialog med föreningen. Ärendet 
återupptas på kommande sammanträde den 20 december. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har 2022-10-27 beslutat remittera förslag 
om 9-manna eller 11-manna-fotbollsplan på Mora By IP till kommunstyrelsen. 
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Fu § 41 Ansökan om medfinansiering av 
investeringsbidrag till Norbo Bystuga 
KS2022/0360 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen bevilja ett bidrag till föreningen Norbo 
bystuga med 30% av det bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit om önskemål av bidrag till renovering av Norbo bystuga. 
Fastigheten byggdes 1914 och har renoverats och anpassats till nya behov under årens 
lopp. Dock har inget gjorts åt bottenbjälklaget i samlingssalen. Med ökande 
energipriser och fokus på energibesparande åtgärder har byalaget beslutat byta ut 
bjälklaget och ansökan kommer att tillställas Boverket. 

För att bidrag skall beviljas krävs att kommunen bidrar med 30 % av kostnaden.  
Budgeten för renoveringen är på 97 812 kronor och i och med det behövs en summa 
av ca 30 000 från kommunen.  

I ansökan framkommer att ansökan till Boverket ska vara inne den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2022-11-02 

 

 


	Fu § 33  Rapport ekonomi
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Fu § 34 Ansökan om bidrag, Säters MK
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Delges

	Fu § 35 Föreningsgalan 2023
	Beslut
	Bakgrund


	Fu § 36 Ansökan om bidrag, Arkhyttans Scoutkår
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund

	Fu § 37 Svar på motion om familjerabatt, familjeårskort i Skönvikshallen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund
	Beslutsunderlag

	Fu § 38 Medborgarförslag om fritidsgård för mellanstadiet
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Medborgarens förslag
	Datum för återrapportering

	Fu § 39 Ungdomsledarstipendium 2022
	Beslut
	Bakgrund
	Ärendebeskrivning

	Fu § 40  Fotbollsplan Mora By IP
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Fu § 41 Ansökan om medfinansiering av investeringsbidrag till Norbo Bystuga
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag


