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Kommunchef Björn Järbur
E-post: bjorn.jarbur@ale.se
Kommunstyrelsen

Kompletterande anslag till föreningen säkra ridvägar
Föreningen säkra ridvägar önskar färdigställa ytterligare sträckor under 2017 jämfört med vad som
tidigare planerats. Föreningen säkra ridvägar planerade för 2017 mindre nybyggnation av leder. I
kombination med att föreningen kommer att beviljas LEADER medel de kommande tre åren, på
sammantaget 2,7 Mkr samt att lämplig mark nu finns tillgänglig för fortsatt byggnation är det
önskvärt att ytterligare sträckor kommer att färdigställas 2017.
Det finns möjlighet att öka bidraget till föreningen med 500 tkr 2017 från anslaget
kommunstyrelsens utvecklingsreserv, ansvar 1100.

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan beslutsförslag

Björn Järbur
Kommunchef
Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-09-13
Kartor befintlig och planerad byggnation

Ärendet expedieras efter beslut till:

För vidare hantering

Ekonomichef
För kännedom
Förvaltningsledningen
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Bakgrund
Ale kommun har under flera år satsat resurser för att stödja föreningen Säkra ridvägars i Ale arbete
med att skapa en sammanhängande ridled genom kommunen. Stora delar av sträckan från Bohus i
söder till Alvhem i norr är nu färdigställda. Vissa sträckor saknas för att kunna erbjuda en
sammanhängande ridled.
Ridvägarna genom Ale samutnyttjas av hästägare, motionärer till fots samt pilgrimsvandrare.
Turistnäringen är en framtidsbransch och inom Göteborg & Co pågår nu ett aktivt arbete för att
tillsammans i Västsverige skapa bästa möjliga förutsättningar att sälja Västsverige som en
destination. Säkra ridvägar kan vara ett bidrag från Ale i detta sammanhang.
Föreningen säkra ridvägar planerade för 2017 mindre nybyggnation av leder. I kombination med
att föreningen kommer att beviljas LEADER medel de kommande tre åren, på sammantaget 2,7
Mkr samt att lämplig mark nu finns tillgänglig för fortsatt byggnation är det önskvärt att ytterligare
sträckor kommer att färdigställas 2017. Den nu aktuella sträckan är framförallt del av Marieberg Lid samt en övergång öster om Starrkärr.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med representanter för styrelsen för säkra ridvägar.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Initialt avsattes medel till säkra ridvägar via ianspråktagande av investeringsmedel. Denna lösning är
problematisk eftersom den innebär att kommunens balansräkning belastas samtidigt som något
reellt inflytande över tillgången ej kan ske. Sedan 2014 har istället föreningen beviljats ett bidrag för
att bygga säkra ridvägar. Anslaget har normalt fördelats från Kultur och fritidsnämnden men 2014
gjordes en fördelning från kommunstyrelsen. De nu föreslagna kompletteringarna omfattar 500
tkr. Denna resurs kan tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv ansvar 1100.
Funktionshinderperspektivet
Ridning är en sport som lämpar sig väl för vissa funktionsnedsättningar. Denna satsning innebär
att fler kan komma ut i naturen.
Förvaltningens bedömning och motivering
En sammanhängande ridled genom kommunen ökar kommunens attraktionskraft som destination
och förbättrar samtidigt invånarnas möjlighet till en aktiv fritid. När det nu finns möjlighet till
fortsatt komplettering för att uppnå ett sammanhållet system är det förvaltningens bedömning att
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färdigställande av säkra ridvägar i Ale som en sammanhängande ridled är en angelägen satsning.
Det finns möjlighet att finansiera 500 tkr genom en avsättning från kommunstyrelsens
utvecklingsreserv ansvar 1100.
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