
Motion om att anlägga en kommunal ridanläggning som uppfyller kraven för att bedriva Ridskola 

enligt riktlinjer från Svenska Ridsportförbundet 

Arboga kommun bedriver ridskola på en privat anläggning på Brattberget. Ridskolan uppfyller i dag 

inte Svenska Ridsportförbundets kvalitetskrav på att fungera som ridskola, det saknas bl a 

personalutrymmen, ombytesrum etc. Hyran för anläggningen betalas av kommunen, och det finns 

emellanåt olika meningar från ridskolans ledning och fastighetsägaren om vems ansvar det är med 

diverse underhåll, vilket leder till att underhållet ibland sker ”för sent”, dvs att kostnader för 

reparationer ökar. Anläggningen är sliten, boxarna för de stora hästarna är små, hagmarken är stenig 

med risk för skador på hästarna. Hästar som är dyra i drift och viktiga ”medarbetare” för ridskolan 

och därför kostar lika mycket pengar när de står skadade som när de arbetar i verksamheten. 

Därutöver finns bara ett ridhus vilket innebär att det är svårt för föreningen att upplåta ridhuset till 

privata ryttare vilket begränsar möjligheten till att få in ridhusavgifter från andra än ridskolans elever. 

Det är också svårt för våra barn och unga att själva ta sig till ridskolan då det inte finns en belyst 

cykelbana från centrum, vilket det är orimligt att tänka att kommunen ska gå in och anlägga till en 

privat fastighet. Det finns således många brister vad gäller anläggningen, varav en del inte är möjliga 

att åtgärda.  

Ridskolan har med nuvarande verksamhetsledning utvecklats mycket i sin inre organisation de 

senaste 10 åren, många av Arbogas barn och unga tillbringar mycket fritid där, företrädesvis flickor. 

Vi vet att flickor är underrepresenterade i föreningslivet och vad gäller fysiska aktiviteter, samtidigt 

som vi har kunskaper om hur viktiga sådana aktiviteter är för hälsan. Ridskolan har ca 100 ridande 

elever per vecka och föreningen Arboga Ryttarsällskap ca 200 medlemmar, och de som rör sig på 

anläggningen är betydligt fler. Arboga Ryttarsällskap fick pris för bästa ridskola i Västmanland vid 

distriktets gala i januari, detta på grund av det engagemang och den gemenskap som råder där. Priset 

delades alltså ut trots att verksamheten bedrivs i lokaler som är i stort behov av upprustning, och 

inte är ändamålsenliga nog för att få Svenska Ridsportförbundets kvalitetsstämpel. Det finns många 

positiva ideella krafter runt ridskolan. Föreningen som finns i anslutning till ridskolan har bland annat 

en fungerande ungdomssektion som arrangerar mycket aktiviteter, ofta kostnadsfria, eller till 

självkostnadspris för andra unga med hästintresse. Vi vet också att barn och ungas idrottande 

minskar, och där flickor idrottar än mindre än pojkar. Forskningen är entydig i att motion och rörelse 

är en mycket god medicin mot de flesta sjukdomar och, vilket vi framförallt vill framhålla, förebygger 

både psykisk och fysisk ohälsa med de samhälleliga vinster som det innebär.  

Som tillgänglig mark för uppförande av en ny ridskolebyggnad har om jag uppfattar detta korrekt 

tidigare föreslagits Sätra Sydöstra, där tillräckligt stort område finns för stallar, hagar, ridhus och de 

övriga byggnader som krävs för en ändamålsenlig anläggning.  

I förutsättningslösa samtal med chef för AKTAB framkommer att det bör vara möjligt att uppföra en 

fullvärdig ridanläggning som kommunen kan hyra till den kostnad som i dag utgår till privat 

fastighetsägare. Frågan behöver såklart utredas närmare innan beslut om att uppföra en ny 

anläggning slutligen fattas.  

Nu börjar tiden närma sig att hyreskontraktet går ut (2028) och för att inte kommunen ska få stora 

kostnader för ytterligare ett långt avtal föreslår jag kommunfullmäktige att besluta  

  



 

Att  Kommunen ska undersöka möjligheterna (inklusive beräknad hyreskostnad för 

kommunen) för att uppföra en ny ridanläggning inom kommunkoncernen som 

uppfyller de kvalitetskrav som Svenska ridsportförbundet har samt i övrigt är 

ändamålsenlig för ridskoleverksamhet/föreningsverksamhet där många utövare i dag 

är flickor 

Att Beslut i frågan fattas skyndsamt så att om kommunen landar i att en ny ridanläggning 

ska uppföras, att beslutet hinner verkställas innan nuvarande kontrakt förlängs  
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