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Samhällsbyggnadsnämnden
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Remissvar angående motion avseende ridvägar i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg (SD) lämnade till kommunfullmäktige
den 28 februari 2018 en motion om ridvägar med bland annat följande innehåll:
I Alingsås 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 investera i 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 befintliga 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 utnyttjas 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, som
vid sitt sammanträde 2018-03-21 beslutade att remittera ärendet till bland andra
samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
I samband med t.ex framtagandet av en ny detaljplan har samhällsbyggnadskontoret dialog
med bland andra berörda markägare och sakägare. Möjligheten finns att i detaljplan vad
gäller utformningsbestämmelser för allmän platsmark precisera användningen till ridväg, där
så är lämpligt i förhållande till de övriga avväganden som görs i samband med ett planarbete.
För det fall ridvägar särskilt ska prioriteras, krävs enligt samhällsbyggnadskontoret ett beslut,
t.ex. i kommunens flerårsstrategi att detta ska prioriteras. För det fall kommunen inte äger
marken, behöver troligen avtal vad gäller underhåll osv tecknas med markägare. Även
frågan om underhåll, säkerhet osv behöver utredas och adresseras och finansieras.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
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