Tilläggslista
Kommunfullmäktiges
sammanträde den 29
september 2016

Valärenden
Ärendet om Ideon AB som behandlas på valberedningens extra
sammanträde den 29 september 2016 kl. 16.00 ska läggas till bland
valärendena och kommer att delas ut på borden
Ärende 16
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016
(har lagts till under punkt 16)
Inkomna frågor
Fråga från Christer Wallin (M) ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren (S) angående försämrad attityd till företagande
Dnr KS 2016/0889 (har lagts till under punkt 26)
Fråga från Börje Hed (FNL) ställd till Anders Almgren (S) angående
spårvägens undanträngning av buss och cykeltrafik
Dnr KS 2016/0889 (har lagts till under punkt 26)
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Kultur- och fritidsnämnden

Karin Larsson
046-359 95 64
karin.larsson3@lund.se

Uppdrag gällande ridhusanläggning i Lunds
kommun
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fick under 2014 i uppdrag av
kommunfullmäktige att utreda de behov och synpunkter som
hästintressenter i Lunds kommun har rörande en ny ridanläggning,
speciellt med fokus på de östra kommundelarna. Eftersom uppdraget
inkom under pågående process med en ny ridanläggning på
Ladugårdsmarken har förvaltningen gjort bedömningen att det utifrån
planeringstid och kommunens ekonomiska läge inte är rimligt att i
dagsläget utreda och planera för ytterligare ett ridhus.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 maj 2016
(denna skrivelse)
Kommunfullmäktiges beslut den 11-12 juni 2014, § 127

Barnets bästa
Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att befintliga
ryttarföreningar i de östra kommundelarna tillgodoser barns behov i
området. Möjligheten för barnen att själva ta sig till de olika
anläggningarna varierar dock, beroende på anläggningarnas lokalisering.
I framtiden är det därför viktigt att arbeta för att barnen ska ha möjlighet
att själva ta sig dit genom att säkerställa trafiksäkra vägar till
anläggningarna. I det fall det framöver skulle bli aktuellt att anlägga ett
nytt ridhus i de östra kommundelarna, kommer förvaltningen att
säkerställa att barns och ungas åsikter tas med i processen.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 11-12 juni 2014, § 127, att uppdra åt
kultur- och fritidsnämnden ”att utreda de behov och synpunkter som
hästintressenter i Lunds kommun har rörande en ny ridanläggning,
speciellt med fokus på de östra kommundelarna då det kan finnas ett
behov av en egen ridanläggning i de östra kommundelarna”.
Sedan frågan om flytt av Lunds ridhus den 27 september 2004 initierades
av de borgerliga partierna i kultur- och fritidsnämnden, har kultur- och
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fritidsförvaltningen tillsammans med andra berörda förvaltningar utrett
frågan om en ny ridanläggning som ersättning för nuvarande Lunds
ridhus där Lunds civila ryttarförening har sin verksamhet. Anledningen
till att en flytt är aktuell är bland annat ändrade djurföreskrifter och att
området är aktuellt för förtätning med annat användningsområde för
marken.
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 7 juni 2010, § 156, kultur- och
fritidsnämnden i uppdrag att beskriva det kommunala ändamålet med en
ny ridhusanläggning, dess placering och ekonomi. Kommunkontoret fick
uppdraget att leda utredningen tillsammans med representanter från
tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt kultur- och
fritidsförvaltningen. Tre möjliga lägen utreddes: Sularpsängen 6:2, som
ligger mellan Lund och Södra Sandby, Ladugårdsmarken 5:8 och
möjligheten att vara kvar på nuvarande plats. Även placering på Flyinge
Kungsgård belystes. Den samlade bedömningen i utredningen var att
Ladugårdsmarken 5:8 bäst uppfyllde kriterierna för en ny placering.
Utifrån utredningen beslutade kommunstyrelsen den 30 november 2011,
§ 378, att förorda en placering av ny ridanläggning på Ladugårdsmarken
5:8.
Att planera för uppförande av en ny ridanläggning tar tid, eftersom det är
många delar som måste undersökas och prövas. En del är att ta fram en
detaljplan för den nya placeringen. Byggnadsnämnden gav med
anledning av beslut i kultur- och fritidsnämnden den 12 december 2013,
§ 142, och på uppdrag av servicenämnden ett planuppdrag till
stadsbyggnadskontoret den 6 november 2014, med syfte att genom
detaljplan pröva lämpligheten med att anlägga en ridanläggning inom
fastigheten. Förberedelser för detaljplanearbetet har pågått under hösten
2015 och våren 2016. I förberedelserna har ingått att göra en skiss över
en ridanläggning för att finna lämplig placering inom fastigheten samt
utreda övriga förutsättningar för platsen. Byggnadsnämnden beslutade
den 14 april 2016, § 77, att sända detaljplanen på samråd.
Medel för ny ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 finns sedan länge
avsatta i kommunens investeringsbudget för år 2019. När det gäller
driftmedel krävs utöver befintliga resurser ett ramtillskott. Uppdraget om
att utreda behovet av en ny ridanläggning med fokus på de östra
kommundelarna fick kultur- och fritidsnämnden under pågående
planeringsprocess för den nya ridanläggningen på Ladugårdsmarken 5:8,
vilket medför att förvaltningen inte har ansett det vara rimligt att göra en
fördjupad utredning avseende ytterligare en ridanläggning.
Det finns idag ett antal ryttarföreningar i de östra kommundelarna. Dalby
ryttarförening, som ligger mellan Dalby och Veberöd, och Flyinge
ryttarförening i Flyinge. Dessutom har en ny ryttarförening, Trällekilla
ridklubb, startat verksamhet i Lilla Trällekilla i Lyngby cirka två
kilometer från Genarp. Förvaltningen menar att det viktigaste är att ge de
ryttarföreningar som verkar i de östra kommundelarna, liksom övriga
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ryttarföreningar, fortsatt stöd till den verksamhet som bedrivs och att
sträva efter att minska skillnaderna mellan de idrottsföreningar som är
verksamma i kommunala lokaler och de som är i egna eller i privat
förhyrda lokaler. Lokalkompensationsbidraget och anläggningsbidraget
utgör en viktig del av detta stöd. Förvaltningen anser det dessutom inte
vara rimligt att, mot bakgrund av kommunens ekonomiska läge och brist
på investeringsresurser, avsätta medel i kommunens investeringsbudget
för ytterligare en ny ridanläggning.
Förvaltningen har stämt av med HALK (Hästalliansen i Lunds kommun)
för att inhämta deras uppfattning om medlemmarnas behov av en ny
ridanläggning i de östra kommundelarna. HALK ser i dagsläget inget
behov av en ny ridanläggning i de östra kommundelarna och delar
förvaltningens uppfattning om vikten av att utjämna stödet till dem som
inte är verksamma i kommunala anläggningar. Föreningen poängterar
också vikten av att det kommunala stödet anpassas för ridsportens
särskilda behov.

Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat förslag till svarsyttrande samt översända
detsamma till kommunfullmäktige.

Urban Olsson
Kultur- och fritidsdirektör
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Dan Kanter
Idrotts- och fritidschef

