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Hemställan om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader för
Husie ridanläggning
FRI-2020-2322
Sammanfattning

Nämnden hemställer att kommunstyrelsen utökar nämndes kommunbidrag med anledning av
tillkommande driftskostnader för Husie ridanläggning. Budgetmedel finns avsatt under
kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogande”.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen hemställa om att fritidsnämndens
kommunbidrag för 2020 utökas med 358 tkr och att kommunbidraget utökas med 4
300 tkr fr.o.m. år 2021 för driften av Husie ridanläggning.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-09-29
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-10-08
Fritidsnämnden 2020-10-15
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Tekniska nämnden förvaltar stadens ridskoleanläggningar och upplåter dessa till fritidsnämnden.
I ”Ridutredningen 2012” beslutades att Malmö stad skulle ta större ansvar för ridanläggningarna
som upplåts till ryttarföreningarna. Malmö Stad har idag fyra ridskolor som totalt har ca 3 000
medlemmar varav 90% utgörs av flickor. Ridskolor fungerar ofta som fritidsgårdar där barn i alla
åldrar umgås och spenderar stor del av sin fritid.
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Tekniska nämnden har byggt en ny ridanläggning i Husie som ersättning för Malmö Civila
ryttarförenings externa förhyrda lokaler vid Jägersro Trav & Galopp. Den nya ridskolan som
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ligger mellan Husie kyrka och Jägersros träningsområde omfattar nybyggnad av ett stall för 48
hästar sambyggt med förenings- och administrationslokaler, ridhus med caféteria, verkstad och
förrådsytor. Anläggningen är anpassad för att 500 barn i veckan ska få undervisning och
föreningen har totalt 352 medlemmar varav 347 är bidragsgrundande medlemmar (4-25 år)

Fritidsnämnden kommer betala 4 700 i årshyra till tekniska nämnden för den nya
ridanläggningen. Därtill kommer en kostnad om 1 320 tkr för att årligt driftbidrag till föreningen
för deras åtagande avseende löpande drift och skötsel av anläggningen. Av den totala
årskostnaden om 6 020 tkr ryms 1 720 tkr inom nämndens befintliga kommunbidrag. Resterande
4 300 tkr motsvarar det anslag som finns avsatt i kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till
förfogande” för en ny ridanläggning.
Ridanläggningen kommer tas i drift den 1 december i år och nämndens tillkommande kostnader
under 2020 beräknas uppgå till drygt 500tkr.
Fritidsnämnden hemställer därför om att nämndens bidrag för 2020 utökas med 358 tkr och att
kommunbidraget utökas med 4 300 tkr fr.o.m. år 2021.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

