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§ 151 2018.101 KS

Svar på motion avseende ridvägar i Alingsås kommun – Angneta Grange
Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 februari, § 23 lämnat en motion avseende ridvägar i Alingsås kommun med
bland annat följande innehåll:
I Alingsås kommun finns gott om ryttare och möjligheter till attraktiva ridmiljöer. På
samma sätt som kommunen satsar på arenor och hallar samt diverse plansporter
och skateramper borde man inventera ridverksamheten och dess behov.
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.
Motionärerna 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 för att 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 hela kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars 2018, § 47 att remittera
ärendet till kultur- och fritids-, samhällsbyggnads- och tekniska nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 juni 2018, § 100 lämnat remissvar avseende
motionen.
Tekniska nämnden har den 19 juni 2018, § 48 lämnat remissvar avseende motionen.
Kultur- och fritidsnämnden har 18 juni 2018, § 36 lämnat remissvar avseende
motionen.
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Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 augusti 2018 lämnat följande
yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden beskriver i sitt remissvar att det i samband med ny
detaljplan sker en dialog mellan berörda markägare och sakägare. I detaljplanen
finns det möjlighet att precisera allmän platsmark till användning ridväg om det är
lämpligt i förhållande till övriga avväganden i planarbetet. Om ridvägar ska prioriteras
krävs det enligt samhällsbyggnadsnämnden ett beslut i till exempel kommunens
flerårsstrategi. Äger inte kommunen marken kommer det troligen att behöva
upprättas avtal mellan kommun och markägare.
Tekniska nämnden ser positivt på att utveckla ridmiljön och göra den säkrare om
behov finns, förvaltningen har dock svårt att bedöma efterfrågan från befintliga ryttare
och ridskoleföreningar. Park- och naturavdelningen har tidigare varit i kontakt med
representanter från Alingsås ryttarsällskap som haft önskemål om ridvägar inom
Hjortmarka, det har dock i dagsläget inte lett till några faktiska åtgärder. I Trafikplan
för Alingsås Stad finns föreslagna åtgärder för framtida gång- och cykelnät i tätorten.
Planen omfattar inte utredningar av ridvägar. I dagsläget finns ingen befintlig plan för
utbyggnad av GC-vägar för kommunen som helhet. Förvaltningen ser att det finns ett
behov av en mer långsiktig planering för
GC-utbyggnad och ett tydliggörande av kommunens ambitioner och viljeinriktning. I
ett eventuellt framtida arbete med att ta fram en GC-plan skulle utredning om
ridvägar kunna lyftas in. En sådan utredning skulle komma att bli mer komplex och
kräva resurser båda vid framtagandet av plan och vid utförande.
Tekniska nämnden beskriver också att det finns svårigheter då det kommunala
vägnätet till stor del ligger inom tätbebyggt område. Ridvägar kopplade till GC-vägar
utanför tätort kräver dessutom markägarens tillstånd vilket kan göra projekten
komplexa.
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till att stödja en god och trivsam ridmiljö i
Alingsås kommun. Ridvägar kan jämföras med övriga motionsspår och bidrar till en
god och förbättrad folkhälsa. Förvaltningen är positiv till att inventera och utreda
behov av ridvägar i kommunen. En förutsättning för att utreda frågan är att
ekonomiska resurser tillkommer ett sådant uppdrag.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att motionen kan anses besvarad genom
nämndernas remissvar.
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
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