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Rapport ridsportens förutsättningar 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport om ridsportens 

förutsättningar, bilaga 1 till kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteutlåtande daterat den 25 oktober 2021. 

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att nämnden endast ska ingå 
nyttjanderättsavtal med ridförening som bedriver allmän ridskola. 

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en avtalsmodell för att nå likställighet mellan de ridföreningar som 
driver en allmän ridskola och som nämnden har ett avtalsförhållande med. 
Det ska ske genom en fördjupad analys av konsekvenser och kostnader 
kopplat till befintliga avtal och eventuella ekonomiska konsekvenser 
gällande implementering av en ny likställig avtalsmodell. Vidare omfattas 
uppdraget av att utreda om mark för beteshagar ska ingå i 
nyttjanderättsavtalen och hur en avtalsmodell för det kan se ut. 

Sammanfattning 
Den allmänna ridskolan ska göra det möjligt att rida och ha ett hästintresse utan 
att äga en häst, men möjligheten begränsas av en rad olika faktorer. Ett av hindren 
är långa köer. Idag (2021) står cirka 1200 barn och unga i kö för att få börja rida 
på allmän ridskola i Huddinge kommun.  
I Huddinge kommun finns fem ridföreningar som bedriver allmän ridskola. Deras 
grundförutsättningar (anläggningarnas storlek, standard och avtalsvillkor) för att 
bedriva allmän ridskola ser olika ut. Samtliga har dessutom skilda utmaningar 
kring om de har möjlighet att utöka sin verksamhet. 
Bilagd rapport har sitt ursprung i kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 
2021 då nämnden givit förvaltningen ett uppdrag om att förbättra förutsättningar 
för ridsporten i kommunen. De frågeställningar som rapporten avser att besvara 
handlar om hur fler ridskoleplatser kan tillskapas vid de allmänna ridskolorna och 
hur de allmänna ridskolorna i kommunen kan erhålla likvärdiga förutsättningar för 
att bedriva sin verksamhet. 
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I rapporten redogörs bland annat för att ett principbeslut bör fattas om under vilka 
förutsättningar kultur- och fritidsnämnden ska ingå avtalsförhållanden med en 
ridföreningar. Vidare pekar även rapporten på att de nyttjanderättsavtal som 
nämnden har med ridföreningarna som bedriver allmän ridskola bör likriktas. 
Slutligen konstateras att Huddinge kommun behöver ytterligare en allmän 
ridskola eller ett stort antal nya ridskoleplatser vid en befintlig allmän ridskola för 
att möta den stora efterfrågan som finns. Behovet av en ytterligare allmän ridskola 
bör omhändertas i förvaltningens lokalbehovsprognos.  
Förvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden godkänner rapport om 
ridsportens förutsättningar samt beslutar enligt rapportens rekommendationer till 
nämnden.  

Beskrivning av ärendet 
Rapporten om ridsportens förutsättningar (bilaga 1) återges i korthet nedan.  

Bakgrund 
Den allmänna ridskolan1 ska göra det möjligt för fler att rida och ha ett 
hästintresse utan att äga en häst, men möjligheten begränsas av en rad olika 
hinder. Ett av hindren är långa köer. Idag står cirka 1200 barn och unga i kö för att 
få börja rida på allmän ridskola i Huddinge kommun.  
I Huddinge kommun finns det fem allmänna ridskolor med tillhörande föreningar. 
Dessa är: 

 Sundby Ridskola med Sundby Ridklubb 
 Gladö Ridskola med Gladö Ridsällskap 
 Gömmargårdens Ridskola med Gömmargårdens Ridsällskap 
 Lövsta Ridskola med Lövsta Gårds Ridklubb 
 Ågesta Ridskola med Ågesta Ridklubb 

 
De fem ridföreningarna har olika grundförutsättningar för att bedriva allmän 
ridskola för barn och ungdomar. Förutom problematiken beskriven ovan, ser det 
olika ut vad gäller anläggningarnas storlek, standard och avtalsvillkor samt 
tillgång till mark.  
Frågan om ridsportens förutsättningar har varit aktuell länge. År 2012 
genomfördes en utredning på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden. Utredningen 
utmynnad i rapporten ”Översyn av ridsportverksamheten i Huddinge kommun” 
som färdigställdes 2013 och som sedan utmynnade i en rad andra mindre 
utredningar. Av olika anledningar, såsom frågornas komplexitet och olika 
intressenter (olika förvaltningar/nämnder och bolag inom koncernen) samt stora 
investeringskostnader finns problematiken som utredningen pekade på till stora 
delar fortfarande kvar. Huddinge kommun har dock genomfört olika insatser för 
att förbättra förutsättningarna vid ridanläggningarna för de allmänna ridskolorna. 

 
1 En allmän ridskola kan även benämnas allmännyttig ridskola eller allmän öppen ridskola. En 
sådan ridskola är öppen för alla och hästarna är tillgängliga för alla medlemmar att rida på. 
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Samtliga insatser har varit nödvändiga för att upprätthålla verksamhet på 
ridskolorna.   
I Mål och budget för 2020 framgick att satsningar för att stärka 
ridskoleverksamheten i kommunen ska göras utifrån ett jämlikhetsperspektiv. I 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 har nämnden givit 
förvaltningen ett uppdrag om att förbättra förutsättningar för ridsporten i 
kommunen. Förvaltningen har genomfört en utredning som utmynnat i en rapport. 

Syfte 
Det övergripande syftet med utredningen är att presentera förslag till åtgärder för 
att förbättra förutsättningarna för ridsporten i kommunen.  
De frågeställningar som avses besvaras är:  

- Hur kan fler ridskoleplatser tillskapas vid de allmänna ridskolorna?  
- Hur kan de allmänna ridskolorna i kommunen erhålla likvärdiga 

förutsättningar för att bedriva sin verksamhet? 

Metod 
Den huvudsakliga metoden har varit att granska verksamheterna vid respektive 
ridanläggning för att därefter omvärldsbevaka och inhämta erfarenheter från en 
jämförbar kommun. Underlag och fakta har samlats in genom intervjuer med 
relevanta personer både inom kommunen och externt (ordförandena inom de 
allmänna ridskolorna och företrädare för Svenska Ridsportförbundet), samt utifrån 
tidigare utredningar som Huddinge kommun genomfört. 

Resultat och slutsatser  
Utredningen har identifierat att det saknas formella beslut i frågan om satsningar 
ska gå till ryttare med egen privatägd häst eller till barn och unga i allmän 
ridskola. Ett principbeslut bör fattas om under vilka förutsättningar kultur- och 
fritidsnämnden ska ingå avtalsförhållanden med ridföreningar. 
Vidare har utredningen funnit att nyttjanderättsavtalen som kultur- och 
fritidsnämnden har med ridföreningarna vid de allmänna ridskolorna ser olika ut 
vad gäller främst fastighetsrelaterade kostnader. Avtalen bör likriktas för att mer 
likvärdiga förutsättningar ska åstadkommas vid de allmänna ridskolorna. Det bör 
även utredas om mark för beteshagar ska inbegripas i nyttjanderättsavtalen.  
För ungefär 10 år sedan slöt kultur- och fritidsnämnden en överenskommelse med 
Stockholms stad gällande en fast fördelning av det lokala aktivitetsstödet vid 
Ågesta Ridskola. Det är relevant att se över om överenskommelsen fortfarande är 
adekvat. Om det är fler eller färre barn och unga från Huddinge kommun som 
rider vid Ågesta Ridskola än för 10 år sedan bör överenskommelsen förhandlas 
om. Förvaltningen föreslås se över överenskommelsen med Stockholms stad.  
Slutligen konstateras att Huddinge kommun behöver ytterligare en allmän 
ridskola eller ett stort antal nya ridskoleplatser vid en befintlig allmän ridskola för 
att möta den stora efterfrågan som finns. Förvaltningen föreslås driva frågan om 
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det konstaterade behovet av nya lokaler för en ny allmän ridskoleverksamhet 
vidare och frågan bör omhändertas i förvaltningens lokalbehovsprognos. 
Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer till nämnden att ta ställning 
till. Se rubriken ”Förslag till beslut” i detta tjänsteutlåtande.   

Förvaltningens synpunkter 
Utredningen har tydliggjort att samtliga allmänna ridskolor i kommunen har 
problem med att utöka sin verksamhet och därmed tillskapa fler ridskoleplatser. 
Problematiken ser olika ut för de olika ridskolorna. 
Förvaltningen kommer att omhänderta det konstaterade utökade behovet av nya 
lokaler för allmän ridskoleverksamhet i förvaltningens lokalbehovsprognos.  
Ärendet har en koppling till och påverkan på barn utifrån Barnkonventionen då 
bedömningen är att likvärdiga avtalsvillkor till föreningslivet kan stärkas genom 
att rekommendationerna omsätts till beslut. Det har även en positiv påverkan på 
den sociala hållbarheten då rapportens rekommendationer avser att förbättra 
jämlikheten mellan pojkar och flickors idrottande.  

Ekonomiska och juridiska konsekvenser 
Kostnaderna för de arbetsinsatser som behövs för att förbättra förutsättningarna 
för ridsporten i Huddinge kommun ingår till viss del inom det normala linjearbetet 
och den delen ryms därmed inom ordinarie budget. Andra delar såsom 
projektledar- och fastighetsjuridisk kompetens kan komma att behöva hanteras 
genom köp av tjänst. 
Om en utveckling och konkretisering av rapportens rekommendationer innebär att 
ytterligare beslut fattas och uppdrag förändras kan det få juridiska och 
ekonomiska konsekvenser som antingen får hanteras som enskilt ärende eller i 
mål- och budgetprocessen beroende på ärendets natur och vad som föreslås. 
 
 

Hans Ullström 
Tf kultur- och fritidsdirektör 
 

 

Caroline Frank 
Verksamhetschef idrott och anläggning 
 

 

  

Bilagor 
Bilaga 1. Rapport om ridsportens förutsättningar  
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Beslutet ska skickas till 
Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Klimat- och stadsmiljönämnden 
Sundby Ridklubb 
Gladö Ridsällskap 
Gömmargårdens Ridsällskap 
Lövsta Gårds Ridklubb 
Ågesta Ridklubb 
Juringe Ridsällskap 
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