Malmö stad

1 (3)

Fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse
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Gert-Ove Gren
Ekonomichef
gert-ove.gren@malmo.se

Särskilt bidrag till ridverksamheten med anledning av ökade omkostnader
FRI-2018-3224
Sammanfattning

Den varma sommaren hade stora konsekvenser för jordbruket och Malmös ridföreningar
kommer beröras indirekt genom höga kostnader för foder- och halmförsörjning under det
närmaste året. Förvaltningen har tillsammans med ridföreningarna beräknat att de ekonomiska
konsekvenserna uppgår till totalt 1 097 tkr.
Anläggandet av en kommunal ridanläggning för Malmö Civila Ryttareförening har blivit
ytterligare framskjutet i tiden. I avvaktan på denna flytt måste föreningen vidta en del underhåll
av stall, hagar och ridhusunderlag för att kunna bedriva ridskoleverksamhet säkert och med en
hyfsad standard. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 150 tkr i särskilt bidrag.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beviljar 310 tkr till Malmö ridklubb, 394 tkr till Örestads
Ryttaresällskap, 211 tkr till Klagshamns Ryttarförening och 182 tkr till Malmö Civila
Ryttareförening för foder- och halmförsörjning under det närmaste året.
2. Fritidsnämnden beviljar 150 tkr i särskilt bidrag till Malmö Civila Ryttareförening för
underhållsåtgärder av föreningens nuvarande ridanläggning.

Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse - fritidsnämnden 181122
Bilaga 1 - Ansökan från Örestads Ryttarsällskap
Bilaga 2 - Kostnadsberäkning

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-11-16
Fritidsnämnden 2018-11-22
Beslutet skickas till

Malmö Civila Ryttareförening
Malmö Ridklubb
Klagshamns Ryttarförening
Örestads Ryttaresällskap
Ärendet
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kommer beröras indirekt genom höga kostnader för foder- och halmförsörjning under det
närmaste året. Nämnden beslöt 2018-08-30 att förvaltningen tillsammans med berörda
ridföreningar skulle beräkna de ekonomiska konsekvenserna för ridverksamheten med anledning
av prisutvecklingen för foder och halm och ta fram ett förslag på ekonomiskt stöd till berörda
föreningar.
Förvaltningen har haft dialog med respektive förening och inhämtat uppgifter som underlag för
beräkning av de ekonomiska konsekvenserna. Därutöver har Örestads Ryttarsällskap inkommit
med en skriftlig ansökan om extra stöd (se bilaga 1).
Driftförutsättningarna vid de fyra berörda ridföreningarna är olika, vilket påverkar de
ekonomiska konsekvenserna. Exempelvis är Örestads Ryttaresällskap under ett normalår
självförsörjande när det gäller hö. Därför har föreningen inte haft någon avtalad höleverantör.
Men i år blev skörden bara hälften av vad föreningen brukar få och föreningen har problem att
få tag på hö till en rimlig kostnad. Övriga tre föreningar har olika avtalsleverantörer och därmed
olika priser. Därtill kommer att två föreningarna köper in fodret via sina driftbolag och kan
därmed dra av momsen. En annan skillnad är att Malmö Ridklubb inte har drabbats av någon
prishöjning förrän i oktober.
I beräkningen av de ekonomiska konsekvenserna har förvaltningen likställt förbrukning genom
att ta hänsyn till antalet ponnyer respektive stora hästar som föreningarna har som
ridskolehästar. Privatuppstallade hästar ingår inte i beräkningsunderlaget. Förvaltningen har
verifierat prisskillnaderna genom att ha tagit del av föreningarnas fakturor.
De ekonomiska konsekvenserna beräknas uppgå till totalt 1 097 tkr (se bilaga 2):
Malmö Ridklubb
310 tkr
Örestads Ryttaresällskap
394 tkr
Klagshamns Ryttarförening
211 tkr
Malmö Civila Ryttarförening
182 tkr
Föreningarna köper in stora mängder per gång, vilket innebär att större delen av merkostnaden
uppstår under 2018. Därför förslår förvaltningen att bidraget utbetalas i sin helhet under 2018.
Den tillkommande bidragskostnaden ryms inom nämnden budgetram för 2018.
Malmö Civila Ryttareförening
Anläggandet av en kommunal ridanläggning för Malmö Civila Ryttareförening har blivit
ytterligare framskjutet i tiden beroende på att upphandlingen av byggentreprenad fick avbrytas
och omarbetas. Detta innebär att föreningen kan flytta sin verksamhet från nuvarande lokaler till
en ny anläggning tidigast under 2: a halvåret 2020. I avvaktan på denna flytt måste föreningen
vidta en del underhåll av stall, hagar och ridhusunderlag för att kunna bedriva
ridskoleverksamhet säkert och med en hyfsad standard.
Förvaltningen har fört en dialog med föreningen kring vilka underhållsåtgärder som måste
genomföras och kommit fram till att det handlar om åtgärder motsvarande ca 150 tkr.
Förvaltningen föreslår att föreningen erhåller ett särskilt riktat bidrag för underhållsåtgärder med
en skyldighet för föreningen att återrapportera när åtgärderna är vidtagna.
Ansvariga
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