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Plats och tid: Tisdagen den 14 februari kl 13.00- 15.30 i 
ishallen på Säters IP 

Beslutande: Mats Nilsson, ordförande (S) 
Karin Frejd (C) ersättare för Hans Johansson, 
(C) 
Christer Eriksson (M) ersättare för Roger 
Siljeholm (M) 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Malin Lilja Altörn, fritidschef 
Marita Skog, kommundirektör 
Emma Söderlund, ekonom, § 48 
Jerry Kumlin, Silvbergs fritidsförening, § 50 
Solveig Bodare, Silvbergs fritidsförening, § 50 
Emilie Andersson, fritidssamordnare, § 51-54 
Sara Sissala, ungdoms- och fritidssamordnare, 
§ 54 

Utses att justera: Karin Frejd 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter 

Paragrafer: 1-8 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson  Mats Nilsson 

Justerande    

   

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

Organ: Fritidsutskottet 

Sammanträdesdatum: 2023-02-14 

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-21 

Datum för anslags nedtagande:  2023-03-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Fu § 1 Rapport ekonomi per december 2022 
KS2023/0068 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det största överskottet finns hos fritidsanläggningarna som i jämfört med budget 
2022 gör ett plusresultat på 844 tkr. De största plusposterna finns hos Säters IP 
 (+311 tkr) och Övriga fritidsanläggningar (+477 tkr). 

Fritidsenheten gör ett minusresultat med -207tkr 2022 jämfört med budget vilket till 
stor del beror på att en del av personalkostnaderna för ordinarie personal på 
Fritidsenheten budgeterats hos Ungdomens hus. 

Skönvikshallen gör för 2022 ett överskott på +55tkr jmf med budget. Där sticker 
hyran ut med ett resultat på -303 tkr i jmf med budget, samtidigt hamnar intäkterna 
för försäljning på +399 tkr i jämfört med budget, vilket leder till ett plusresultat. 

Ungdomsverksamheten gör ett plusresultat på +259tkr och stöd till fritidsverksamhet 
gör ett plusresultat på +284 tkr. 
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Fu § 2 Ansökan om bidrag till inköp av slipmaskin, 
Säters IF Hockey 
KS2023/0023 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett bidrag på 86 250 kr för inköp av slipmaskin 
förutsatt att föreningen slipar Fritidsbankens skridskor 2023 – t o m säsongen 2025 
utan kostnad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters IF ungdomshockey har idag två slipmaskiner. En helt manuell som används för 
upplärning/nybörjare samt även utgör ”försäkring” vid driftsproblem på den andra 
maskinen som är den som huvudsakligen används. 

 Den maskin som huvudsakligen används är från 2012, en 10 år gammal maskin som 
innebär en hel del tid på underhåll. Därutöver finns ett behov av att skicka iväg 
slipmaskinen för service, vilket beräknas kosta ca 10 000 kr för standardservicen 
inklusive frakt. Därtill kommer kostnader för ev. reservdelar och eventuellt behov 
som inte inryms i standarservicen.  

Med tanke på kostnadsläget och de utmaningar många barnfamiljer står inför är det 
viktigt för föreningen att inte höja medlems-& träningsavgifterna. Innevarande säsong 
är den första där markant hyreshöjning från kommunen drabbar föreningen med 
helårseffekt. Därav har de behov av bidrag för inköp av slipmaskin. 

En 10 år gammal maskin innebär osäkerhet vad gäller driftsäkerhet. Föreningen 
behöver ha en slipmaskin tillgänglig alla dagar i veckan under säsong (första sep-sista 
mars) så utifrån det har de valt att ha en manuell som säkerhet. Det fungerar om något 
enklare måste ombesörjas som tar några timmar eller max någon dag men är inte en 
långsiktig lösning för materialförvaltare som fixar med 200 aktivas skridskor. 

Föreningen har tagit in en offert på en ny maskin vilket uppgår till 79 000 kr + moms. 
Samma företag kan köpa in den maskin föreningen nu har och de har erbjudit 10 000 
kr, vilket de lägger på inköp av ny slipmaskin.   

Ofinanseriad del som de har behov av bidrag till är 69 000 kr + moms. Säters IF 
Ishockey ansöker om ett bidrag a 69 000 kr + moms för inköp av ny slipmaskin. 
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Beslutsunderlag 
Inkommen bidragsansökan 2022-12-12. 

Delges 
Säters IF hockey 
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Fu § 3 Silvbergs fritidsförening 
Dnr KS2023/0085 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Representanter från Silvbergs fritidsförening deltar vid sammanträdet och informerar 
om föreningens verksamhet. 

Vandringsleder i Silvberg 

• Vandringsleder/motionsspår 
• Kulturleder 
• Cykelleder 
• Stigcykling 
• Ridvägar 

Önskemål om fortsatt utbyggnad av leder 

• Kanotleder 
• Skoterleder, skidspår, plogade skridskobanor 
• Orientering ”Hitta ut” 

Ambitionen är att knyta ihop lederna med befintliga leder i angränsande kommuner. 

Föreningen tänker sig att genomföra 

• Markering av leder, underhåll och röjning av leder 
• Kontakter med markägare 
• Grillplatser och slogbodar,  
• Publicering och marknadsföring av leder 
• Information – kartor, app, hemsida.  
• Finansiering/resurser (skyltning, kartor, arbetskraft) 
• Naturreservat (Tvärstupet, Sandvik) 
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Fu § 4 Ansökan om hyresbidrag, PRO Stora Skedvi 
KS2023/0047 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett hyresbidrag på 10 000 kr till föreningslokal för 
PRO Stora Skedvi. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
PRO Stora Skedvi hyr en föreningslokal i Stora Skedvi, Vinkelvägen 4, med en hyra på 
3272 kronor/månaden, alltså 39 264 kronor på ett år. Lokalen nyttjas för bingo, 
handarbetscirkel, travträff, målarcirkel, Qi Gong, läscirkel samt föreningsmöten. 
Intäkterna till föreningen består av 50 kr/medlem från Riksförbundet, volontärsbidrag 
från Säters kommun samt lotterier från medlemsmöten. Föreningen med totalt 170 
medlemmar söker ett hyresbidrag på halva hyreskostnaden á 1636 kronor/månad 
(19 632 kr på ett år).  

Bakgrund 
Säters kommun har i ”Regler för föreningsbidrag” ett bidrag för föreningslokal där 
föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 
50% av kostnaden.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om hyresbidrag från PRO Stora Skedvi. 

Delges 
PRO Stora Skedvi 
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Fu § 5 Bidrag till filmprojekt 2023 
KS2023/0018 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett bidrag på 20 000 kronor till filminspelning 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
EDE-film ansöker om 20 000 kronor för att kunna finansiera kortfilmsprojektet ”När 
själen brister och det svartnar”. Målet med produktionen är utöver filmskapande att 
inkludera ungdomar och skapa tillgänglighet för deltagande även på mindre orter.  

Bakgrund 
EDE-film har varit verksamma i Säters kommun under många år, där de genomfört 
en rad olika filmprojekt. Det har varit allt från kortfilmer till långfilmer. Föreningen 
välkomnar alla att delta vid filminspelningar men riktar sig främst till ungdomar. År 
2022 sökte föreningen ett bidrag på 39 000 kronor och beviljades 15 000 kronor 
utifrån att de även blivit beviljade medel från Kulturenheten.  

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.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag och budget för filminspelning från EDE Film. 

Delges 
EDE Film 
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Fu § 6 Ansökan om bidrag för föreningslokal – Säters 
Vävstugeförening 
KS2023/0055 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja ett hyresbidrag på 10 000 kr till föreningslokal för 
Säters Vävstugeförening. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters vävstugeförening hyr en föreningslokal på Jönshyttevägen på Skönviksområdet. 
14 vävstolar ryms i lokalen och månadshyran är 2 263 kr, alltså 27 156 kr på ett år.  

Föreningens inkomster utgörs av medlemsavgifter (800 kr/år) samt försäljning av garn 
och mattrasor som skänkts till vävstugan. Vävstugeföreningen har för närvarande ca 
20 medlemmar. Vävstugan är öppen för alla och man behöver inte vara medlem för 
att nyttja lokalen. Då betalar man istället en daghyra. 

Bakgrund 
Säters kommun har i ”Regler för föreningsbidrag” ett bidrag för föreningslokal där 
föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 
50% av kostnaden.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag för föreningslokal – Säters Vävstugeförening 

Delges 
Säters Vävstugeförening 
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Fu § 7 Information från Föreningsgalan 
KS2022/0334 

Beslut 
Fritidsutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fritidsenheten informerar från Föreningsgalan. Föreningsgalan ägde rum fredagen den 
10 februari på Säters stadshotell. 17 föreningar deltog. 
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Fu § 8 Rundvandring i ishallen 
 

Fritidsutskottet gör en rundvandring runt ishallen, konstgräsplan och den nybyggda 
multisportarenan. Utskottet besöker också Fritidsbanken. 
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