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TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr FRN 2020/74

Fritidsnämnden

Politikerinitiativ - Ett nytt ridhus i Nacka
Inkom den 3 juni 2020 av Ylva Hedman, Centerpartiet (C)
Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att inleda en övergripande utredning av förutsättningar för
ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen med start under 2021 eller 2022 och som
en del i denna utreds även förutsättningar för en tredje ridanläggning.
Sammanfattning av ärendet
I politikerinitiativet beskrivs att frågeställningar och diskussioner om utveckling av fler
ridanläggningar i Nacka pågått under många år och med initiativet föreslås att
förutsättningar och möjligheter för en ny anläggning lokaliserad i Ältaområdet utreds
samt hur en sådan verksamhet kan bedrivas av entreprenör/förening.
När ärenden inom ridsport- och ridskoleområdet eller avseende ridanläggningar utretts
har dessa frågor oftast hanterats som separata ärenden. Analyser på ett övergripande plan
av kommunens kapacitet för ridsport, ridanläggningar och utbud av ridskoleverksamhet
har därför inte genomförts. Det bedöms prioriterat att inleda en utredning av de
övergripande förutsättningarna för ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen med
start under 2021 eller 2022. Som en del i utredningen föreslås att förslaget i
politikerinitiativet om att utreda förutsättningar för en tredje ridanläggning ingår.
Förslagen i politikerinitiativet
I politikerinitiativet föreslås fritidsnämnden besluta om att ge kultur- och fritidsenheten i
uppdrag att initiera ett arbete i syfte att undersöka förutsättningar och möjligheter för en
ny ridanläggning, lokaliserad i området vid Tenntorp/Källtorp alternativt i området runt
Älta samt hur en sådan verksamhet kan drivas av en entreprenör/förening.
Enhetens utredning och bedömning
I politikerinitiativet beskrivs att frågeställningar och diskussioner om utveckling av fler
ridanläggningar i Nacka pågått under många år och med initiativet föreslås att
förutsättningar och möjligheter för en ny anläggning lokaliserad i Ältaområdet utreds.
I initiativet framhålls att Nacka inte har någon geografisk spridning av ridanläggningar
utifrån upptagningsområden och var befolkningen bor. Idag finns Nacka ridskola i
Velamsund och Stall Compass vid Drevinge. Med en ridanläggning i närheten av Älta
kommer barn och ungdomar i upptagningsområdet Sickla och Älta få närmare till
ridningen. Det är idag långt för dem att idag ta sig till Velamsund och Drevinge.
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Kultur- och fritidsenheten har i tidigare informationsärende om uppföljning av beslut om
ny ridanläggning i Källtorp (FRN 2019/17) gjort bedömningen att det vid ingången av
2019 var mer värdefullt att fortsätta att utreda möjligheterna för att utveckla
ridanläggningarna på Velamsund och Stall Compass, än att utreda möjligheterna för en
ytterligare verksamhet med en ny ridsportsanläggning vid Källtorp. Då det under 2020
beslutats att inleda planering och projektering för anläggning av fotbollsplaner i
Källtorpsområdet (FRN 2020/121, KFKS 2020/40 (93 103 369)) är en placering av en
ridanläggning vid Källtorp inte längre aktuell. En potentiell tredje anläggning i
Ältaområdet som helhet har inte tidigare utretts.
Under 2020 har det beslutats att två nya ridhus ska anläggas i Velamsund. Ridhus
Velamsund (KFKS 2020/99 (93 103 165)) samt ett Ponnyridhus i Velamsund (KFKS
2019/76 (93 100 930)). Detta med anledning av att nuvarande ridhus på anläggning som
ägs av Nacka ridklubb vid besiktning har bedömts vara i så dåligt skicka att rivning
förordats. Med byggnation av nya ridhus, i kommunens regi, kan en viss
kapacitetsökning möjliggöras. Kapacitetsökningen är av mindre storlek då man i det
nuvarande ridhuset bedrivit ridskoleundervisning i två grupper parallellt.
Med anledning av att kommunen under 2019 försökt få till stånd en förhandling om
förutsättningarna för inhyrning av ridanläggningen vid Drevinge (Stall Compass) har
utredningen av modell för upplåtelse av ridanläggningar försenats. Det planeras gå upp
till fritidsnämnden under våren 2021. Modell för upplåtelse av ridanläggningar för
ridskoleverksamhet är komplex materia då förutsättningarna är svåra att jämföra rakt av
då avtalen och upplåtelsen är av olika karaktär. Med nya ridhus i Velamsund som
kommer att uppföras av kommunen under 2021 är det centralt att en modell för
upplåtelse kan beslutas och dialog med verksamhetsutövarna inför detta beslut kan
genomföras.
När tidigare ärenden inom ridsport- och ridskoleområdet eller avseende ridanläggningar
utretts har dessa frågor oftast hanterats som separata ärenden. Analyser på ett
övergripande plan av kommunens kapacitet för ridsport med anläggningar och utbud av
ridskoleverksamhet har därför inte genomförts. Viss dialog med såväl Värmdö som
Tyresö kommun om eventuell framtida samverkan runt nya ridanläggningar med
ridskoleverksamhet har pågått under de senaste åren. Det bedöms vara prioriterat att
föreslå att fritidsnämnden beslutar att inleda en utredning av de övergripande
förutsättningarna för ridsport och ridskoleverksamhet i kommunen med start under 2021
eller 2022. Som en del i utredningen föreslås att förslagen i politikerinitiativet om
utredning av förutsättningar för en tredje ridanläggning i Ältaområdet ingår. I
utredningen ska det även ingå att undersöka på vilka olika sätt ridanläggningar kan
finansieras, hur verksamhet vid anläggningen kan bedrivas och vem eller vilka möjliga
typer av driftsaktörer som kan identifieras.
Förslagens ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser
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Konsekvenser för barn
Genom en övergripande utredning av förutsättningar för ridsport och ridskoleverksamhet
i Nacka kan, beroende på hur resultat av utredningen, kommunen säkerställa att så
många barn och unga som möjligt får förutsättningar att ägna sig åt ridning på sin fritid i
sitt närområde.
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