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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 20 december kl 10.30-
12.00 

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

42-Övriga deltagare: Malin Karhu Birgersson, sekreterare 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Sara Sissala 
Emelie Andersson 
 

Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 42-47 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Malin Karhu Birgersson  Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johannson   

 

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

Organ: Fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-20 

Datum för anslags nedtagande:  2023-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 42 Rapport ekonomi 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen  och lägger november månad 
ekonomirapport till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det största överskottet finns hos fritidsanläggningarna som i jämförelse med budget 
per november gör ett plusresultat på 887tkr, där Säters IP går +364tkr, Övriga 
fritidsanläggningar +277tkr och Säters IF fotboll +200tkr.  

Fritidsenheten gör ett minusresultat med -216tkr i november jmf med budget vilket 
b.la. beror på att ferielönerna utbetalts i sin helhet efter sommaren men budgeterats 
över hela året samt att en del av personalkostnaderna för ordinarie personal på 
Fritidsenheten budgeterats hos Ungdomens hus.  

Hos Skönvikshallen finns per november ett underskott på -71tkr jmf med budget, där 
är det framförallt hyran (-296tkr) som sticker ut. Intäkterna ligger samtidigt +352tkr i 
jämförelse med budget.  

Ungdomsverksamheten gör ett plusresultat på +277tkr och Stöd till fritidsverksamhet 
gör ett plusresultat på +186tkr. 
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Fu § 43 Utvärdering 2022 och plan 2023 (media) 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Emelie Andersson och Sara Sissela redovisar aktiviteter under 2022 och visade 
filmklipp från några av aktiviteterna. 

Plan för 2023 redovisas. 
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Fu § 44 Föreningsgala 
KS2022/0334 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Emelie Andersson och Sara Sissela redovisar arbetet samt ekonomi kring Förenings 
galan 2023. Förenings-galan syfte är att uppmärksamma föreningslivet i Säters 
kommun. Nu finns 94 nomineringsförslag och 42 st. sålda biljetter (inkl. nominerade 
15 nominerade, jury 3 st. och personal 3 st.) 
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Fu § 45 Bidrag till Säter Triathlon, Svenska 
Triathloncupen 2023 
KS2022/0493 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att bevilja Säter Triathlon ett bidrag på 90 000 kr för 2023 års 
tävlingar inget beslut för 2024 förutsatt att tävlingarna ingår i Svenska Triathloncupen. 

Inför 2024 ska Evenemangsrådet besluta om denna tyd av evenemang. 

__________ 

Fritidsenhetens förslag till beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Säter Triathlon ett bidrag på 100 000 kr för 2023 års 
tävlingar och samma summa 2024 förutsatt att tävlingarna ingår i Svenska 
Triathloncupen. Evenemanget främjar en god hälsa och vänder sig till en bred 
målgrupp från elittävlande till motionärer från barn och uppåt.  

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 2023.  

Ansökan har inkommit till Fritidsenheten i november 2022. 

Triathlon – en sport som är till för alla. En upplevelse och ett minne för livet 
tillsammans med vänner, kollegor och familjen.  

Tävlingen har funnits i Säter i många år och haft både EM och VM men de senaste tio 
åren har tävlingen varit ett rent motionsevenemang. Triathlon är en folkrörelse som 
återigen vill lyftas i Säter och med det höja nivån på tävlingen från 2022. Säter 
Triathlon planeras att åter ingå som deltävling i Svenska Triathloncupen under 2023. 
www.svenskatriathloncupen.se  

Målet är att satsa på tävlingen långsiktigt från alla parter och med det önskar de söka 
stöd för 1+1 år. 

Tävlingen är till för alla. Tävlingsklasser erbjuds 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. Under 2022 var det ca 200 deltagare 
och man hoppas kunna öka antalet deltagare 2023 då tävlingen åter är flyttad till en 
lördag igen. I snitt räknar de med två medföljande besökare per deltagare. 

http://www.svenskatriathloncupen.se/
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Fu § 45 forts 

Tävlingen arrangeras av föreningsalliansen (se nedan) samt stöttas och sanktioneras av 
Svenska Triathlonförbundet (medarrangör). Föreningsalliansen består av Säters IF 
Triathlon, Södra Dalarnas Radio Flygklubb, Säters båtklubb, Säters IF Friidrott och 
Gustaf GOIF.  

Säters IF Triathlon – sekretariat och växlingsområde  

SDRFK – cykelsträckor  

Säters båtklubb – Simning  

Säters IF Friidrott – Löpning  

Gustafs GOIF – Ekonomi  

Svenska Triathlonförbundet (STF) är medarrangör och stöttar arrangören på alla plan 
efter behov. STF är huvudarrangör av Svenska Triathloncupen 

Marknadsföring sker via 

Hemsidor: Säter Triathlon, Svenska Triathloncupen, Svenska Triathlonförbundet samt 
övriga tävlingar som ingår i cupen.  

Svenska Triathlonförbundets sociala kanaler, pressmeddelanden, nyhetsbrev och 
övriga utskick. Lokal marknadsföring inom kommunen tillsammans med kommunen i 
kanaler som finns att tillgå.  

Lokala tidningar MittI samt Säterbladet 

Beslutsunderlag 
Ansökan inkommen till Fritidsutskottet i november 2022 
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Fu § 46 Kalendarium 2023 
KS2022/0222 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar fastställa kalendarium 2023 enligt nedan. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Fritidsutskottet sammanträder följande tisdagar kl 13.00-16.00 under 2023 

• 14 februari 
• 18 april 
• 20 juni 
• 19 september 
• 21 november 
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Fu § 47 Belysning isbana Mora by 
KS2022/ 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar att belysningen ska åtgärdas om kostanden inte överstiger 
100 000 kr. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Belysning på isbanan i Mora By fungerar inte. Fritidsenheten har kontakt med 
Vattenfall kring prisförslag 
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