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Ansökan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för Husie
ridanläggning
STK-2020-1387
Sammanfattning

Fritidsnämnden har inkommit med ansökan om utökning av nämndens kommunbidrag med
4,3 mnkr årligen med anledning av tillkommande driftskostnader för nyetablerade Husie ridanläggning. Motsvarande summa finns avsatt under kommunstyrelsens anslag till förfogande, avsedda för det aktuella ärendet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen beslutar att utöka fritidsnämndens kommunbidrag med 358 tkr för

2020 och med 4 300 tkr från och med 2021 med anledning av tillkommande driftskostnader för ny ridanläggning i Husie med finansiering ur kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Beslutsunderlag





Ansökan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för Husie ridanläggning
Tjänsteskrivelse från fritidsnämnden
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Ansökan om utökat kommunbidrag för driftskostnader
för Husie ridanläggning

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
Kommunstyrelsen 2020-12-09
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

2020-11-23

Fritidsnämnden har inkommit med ansökan om utökning av nämndens kommunbidrag med
anledning av tillkommande driftskostnader för Husie ridanläggning.
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Bakgrund
I Malmö finns idag fyra ridskolor som totalt har ca 3 000 medlemmar varav 90 procent utgörs av
flickor. Ridskolor fungerar ofta som fritidsgårdar där barn i alla åldrar umgås och spenderar stor
del av sin fritid.
I ridskoleutredningen från 2012 slogs inriktningen att Malmö stad skulle ta en större roll i drift
av ridskoleverksamheten i Malmö. Två av stadens ridskolor, Klagshamns ryttarförening och
Malmö civila ryttarförening, var vid tillfället i stort behov av nya anläggningar. Kommunfullmäktige beviljade tekniska nämnden objektsgodkännande för ridanläggning i Klagshamn 2014 (STK2014-325) och Klagshamns ryttarförening kunde flytta in i en ny ridskoleanläggning i november
2015.
Tekniska nämnden, som förvaltar stadens ridskoleanläggningar och upplåter dessa till fritidsnämnden, är nu på väg att färdigställa en ny ridanläggning i Husie som ersättning för Malmö Civila Ryttareförenings externa förhyrda lokaler vid Jägersro Trav & Galopp. Parallellt med detta
ärende behandlas tekniska nämndens ansökan om utökat objektsgodkännande för etableringen
av denna anläggning (STK-2020-945).
Den nya anläggningen innefattar ett stall för 48 hästar sammanbyggt med förenings- och administrationslokaler samt ridhus med caféteria, verkstad och förrådsytor. Anläggningen är anpassad
för att 500 barn i veckan ska kunna få undervisning. Föreningen har idag 352 medlemmar.
Ekonomi
Kommunfullmäktige fattade beslut om objektsgodkännande för ny ridanläggning i Husie år
2018. Tekniska nämnden har nu ansökt om utökat objektsgodkännande för projektet. Ärendet
väntas behandlas av kommunfullmäktige i december.
I beslutat internhyresavtal mellan tekniska nämnden och fritidsnämnden framgår att fritidsnämnden har att betala en årlig hyra om 4,7 mnkr för den nya anläggningen. Fritidsnämnden
upplåter sedan anläggningen till Malmö Civila Ryttareförening utan kostnad för föreningen, på
samma sätt som nämnden hanterar exempelvis ytor för viss annan föreningsverksamhet, på exempelvis fotbollsanläggningar. Föreningen har sedan ansvaret att driva verksamheten på anläggningen och står för löpande drift och skötsel. För detta får Malmö Civila Ryttareförening ett årligt driftsbidrag om 1 320 tkr från staden. Den totala årliga driftskostnaden för anläggningen blir
således 6 020 tkr. Av dessa ryms 1 720 tkr inom fritidsnämndens befintliga kommunbidrag. Resterande 4,3 mnkr motsvarar det anslag som finns avsatt för år 2020 i kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogande” för en ny ridanläggning.
Fritidsnämnden hemställer nu om utökning av sitt kommunbidrag med 4,3 mnkr årligen.
Stadskontorets bedömning
Fritidsnämndens kommunbidrag justeras årligen till följd av demografiska förändringar för de
verksamheter där det bedöms finnas ett direkt samband mellan befolkningsförändring och resursbehov. Detta gäller bland annat idrottslokaler utanför skoltid, idrottsplatser och andra typer
av aktivitetsytor, fritidsgårdar, föreningsbidrag och evenemang. Dessa verksamheter utgör cirka
69 procent av fritidsnämndens budget. För större rekreations-/motionsanläggningar, exempelvis
för bad- eller ridverksamhet, måste nämnden emellertid särskilt begära utökat kommunbidrag.
För dessa verksamheter bedöms resursbehovet förändras utifrån en trappstegseffekt och således
inte direkt korrelera med befolkningsförändringen.
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Fritidsnämnden lyfte i sin budgetskrivelse inför budget 2019 behovet av utökat kommunbidrag
med hänvisning till den nya ridanläggningen. Under kommunstyrelsens anslag till förfogande
finns avsatt totalt 4,3 mnkr för avrop år 2020 och 2021 avsedda för det aktuella ärendet.
Eftersom ridanläggningen kommer att tas i drift först den 1 december 2020 faller enbart 358 tkr
ut under innevarande år. Helårseffekten från och med 2021 förväntas bli 4,3 mnkr. Stadskontoret föreslår att fritidsnämndens kommunbidrag justeras med motsvarande belopp.
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

