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§ 36 2018.068 KFN

Svar angående motion avseende ridvägar i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnade till
kommunfullmäktige den 28 februari 2018 § 23 en motion om ridvägar med bland
annat följande innehåll:
”I Alingsås kommun finns gott om ryttare och möjligheter till vackra och attraktiva
ridmiljöer. På samma sätt som kommunen satsar på arenor och hallar samt diverse
plansporter och skateramper borde man inventera ridverksamheten och dess behov.
Om kommunen aktivt söker upp ridskolor och stall samt uppvaktar markägare och
sponsorer kan man tillsammans med alla aktiva ryttare göra ridverksamheten
säkrare, enklare och utvecklande. Genom att planera för ridning vid utförande av GC
banor och med hjälp av innovativ teknik såsom solcellsbelysning kan vår kommun
utmärka sig som den ridvänliga kommunen.
Vi Sverigedemokrater vill att kommunen genom högre prioritering av
ridverksamheten utreder och arbetar med att:
Arbeta för en säkrare ridmiljö i hela kommunen.




Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjligheter för
ryttare att rida i skog och mark.
Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka var
behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga stigar och ridvägar.
Planera långsiktigt för ridvägar i hela kommunen.”

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i sin tur beslutat att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 juni angett följande:
Förvaltningen har tagit del av motionen och är positiva till att stödja en god och
trivsam ridmiljö i Alingsås kommun. Då ridvägar är att jämföra med övriga
motionsspår som bidrar till en god och förbättrad folkhälsa, ställer sig förvaltningen
positiv till att inventera och utreda behov av ridvägar i kommunen. En förutsättning för
att kunna utreda frågan är att ekonomiska resurser tillkommer med ett sådant
uppdrag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 juni § 21.
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Beslut

Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget. Kultur och
fritidsnämnden tillstyrker motionen med de förutsättningar och synpunkter som
framgår av förvaltingens yttrande.
Expedieras till

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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