
 Protokoll från extrainsatt styrelsemöte i Botkyrka Ridsällskap 
 

 
Tid Fredagen den 15 februari 2019 kl. 18.00–19.30 
  
Plats Vita Villan, Skrävsta Gård 
  
Närvarande Lotta Gill, ordförande  

Kerstin Karlsson, Vice ordförande  
Christer Silver Holmberg, sekreterare 
Torgny Wännström, ledamot 
Bettina Krausbauer, ledamot, sammankallande TK 
Siw Andersson, ledamot 
Ulf Gunninger, 3:e suppleant  
Linda Holmqvist, verksamhetschef, adjungerad 

  
Frånvarande Linnea Widstrand, BRUS-ledamot 

Kickan Sjözing, ledamot 
Dordi Falk-Tegelström, 1:a suppleant 
Anders Linder, 2:a suppleant  
Mischa Johansson, 4:e suppleant  
Hanna Johansson, BRUS-suppleant  

  
18177 Mötets öppnande 

 Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 18:00. 

18178 Möte med Botkyrka kommun den 13/2 

Lotta kallade till extra styrelsemöte för att förmedla Botkyrka kommuns planer med an-
läggningen.  
 
Lotta, Bettina och Linda var kallade till ett möte med Kultur och fritidsförvaltningen, Li-
nus Söderling och Åke Roxberger i onsdags den 13/2.  
 
Kommunen berättade att det kommer skapas två nya avtal i samband med renove-
ringen, Kultur och fritid kommer ta fram ett verksamhetsavtal åt oss, och ett anlägg-
ningsavtal tas fram med fastighetsenheten på Tekniska förvaltningen. Kof ska bistå 
med bidrag enligt det nya verksamhetsavtalet så att den ekonomiska konsekvensen för 
BRS inte blir orimlig.  
 
Kommunen har gjort en omvärldsanalys kring hur mycket privathästar det finns på olika 
platser i kommuners anläggningar i Sverige, för att kunna bedöma vad som är rimligt i 
proportion till de bidrag som ges. De berättade att i samband med det nya avtalet så 
kommer det bli en omställningstid om cirka 2-3 år efter avtalets tecknande för BRS att 
komma ned till max 10% privatuppstallade hästar, detta för att möta upp hur det ser ut i 
övriga Sverige enligt deras omvärldsbevakning.  
 
Kommunen kommer i första hand prioritera att renovera upp stora ridhuset och genom-
föra ombyggnad från spiltor till ponnyboxar i ridskolestallet. På onsdag nästa vecka 
kommer det ventilationspersonal som ska studera ventilation och värme i stora ridhuset 
för att kunna ge en rimlig tidsbild av det arbetet. Efter ombyggnationen av stora stallet 
(spiltor till boxar) kommer det enbart vara ridskolehästar i stora stallet, åtta privathäst-
boxar kommer att försvinna. Senast första maj måste vi skicka ut uppsägningar för att 
kunna ge plats för byggnation av ponnyboxarna, förutsatt att tillfällig uppstallning kan er-
bjudas i uteboxar fram till första september. Annars måste uppsägningarna göras tidi-
gare så vi hinner med uppsägningstiden innan byggstart. 



 
 

 
 

Skrävsta 2019-02-15 

 

 

Christer Silver Holmberg Lotta Gill Siw Andersson 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

  

 
 
Kommunens besked måste kommuniceras ut till de uppstallade på onsdag 20/2, då 8 
platser kommer försvinna redan till sommaren när kommunen börjar ombyggnaden av 
stora stallet. Vi måste även informera övriga medlemmar på årsmötet den 23/2. Förslag 
för uppsägningsproceduren är att vi säger upp alla med möjlighet att söka om platserna 
igen. Urval görs då enligt policy 407. Detta får dock beredas och beslutas på framtida 
styrelsemöte. 
 
Kommunens ambition med olika avtal och stöd är att anläggningen ska anpassas till det 
är till för, alltså ridskoleverksamheten och att främja ungdomsverksamhet. Vi måste in-
komma med siffror på vad det kommer innebära för vår ekonomi. Detta så Kof kan be-
räkna vårt bidragsbehov för att undvika en alltför orimlig effekt av höjning av hyran och 
minskad intäkt pga 8 färre uppstallade privathästar redan hösten 2019. Vi behöver titta 
på ideella timmar, kostnader och intäkter, behov av ytterligare personal etc. och på 
andra sätt beslutet kan tänkas slå mot föreningen. 
 
I övrigt överlåter vi till nya styrelsen att sätta upp riktlinjer för ett lobbyarbete angående 
resterande antal som kan tänkas behöva sägas upp för att uppnå kommunens mål på 
10% privatuppstallade eller om vi kan få dem gå med på 20% eller 25%, eller om det 
kan räcka med de 8 platser som försvinner 2019. 
 
De samlade ur styrelsen tycker att vi måste kämpa för att det kan vara rimligt med 20-
25% privatuppstallade, med t.ex. argumentet att det finns möjlighet att gå från ridskolan 
till att köpa sin egen häst och fortsätta på anläggningen. Efter att de första 8 stallplat-
serna försvinner så landar vi på drygt 20% privatuppstallade om personalens hästar 
(förmånsplatser) är borträknade från privatuppstallade.  

 

Efter detta extrainsatta styrelsemöte har kommunen inkommit med deras mötesanteck-

ningar från den 13/2, dessa biläggs i detta dokument. Se nedan. 

18179 Avslutning 

Lotta förklarar mötet avslutat 19:30. 



 
 

Nedanstående är en bilagd kopia på kommunens mötesanteckningar 
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Möte mellan Botkyrka Ridsällskap (BRS) och Botkyrka kommun, kultur- och fri-
tidsförvaltningen 

Dag och tid Onsdagen den 13 februari kl. 16:00-17:00 

  

Plats Kultur-och fritidsförvaltningen 

  

Närvarande Linus Söderling, Kof Lotta, BRS 

 Åke Roxberger, Kof Linda, BRS 

  Bertina, BRS 

  

 

1. Linus hälsade välkommen till dagens möte som huvudsakligen skulle komma att handla 

om att ett verksamhetsavtal ska upprättas mellan Kof och BRS under året. Verksamhetsavtalet 

ska spegla samarbetet mellan parterna vad gäller pågående ridverksamhet och planering av 

framtida behov och utveckling. Verksamhetsavtalet ska även reglera det anläggningsbidrag 

som BRS kommer att efterfråga för att klara ny hyra efter upprustning. Nivå på hyran är idag 

inte fastställd. I anläggningsbidraget ska även det särskilda stöd för ridverksamhet som BRS 

årligen haft från kommunen, bakas in.  

 

Kof blir i någon mening den ”förlängda arm” eller röst som BRS upplevt sakna i kommunikat-

ionen med kommunen. Avtalen kommer att upprättas under 2019, målet är att ha ett förslag på 

bordet vid halvårsskiftet.  

 

2. BRS och tekniska förvaltningen behöver ta fram ett nytt hyresavtal för Skrävsta, där före-

ningen får rimliga åtaganden ex vad gäller ansvar för fastighetsunderhåll, vägar, parkering etc. 

 

3. Åke gav en sammanfattande beskrivning av hur de utredningar om kommunens ridverk-

samhet som genomförts av en extern konsult och den studie Kof själva gjort om förhållandena 

på Skrävsta ridanläggning. 

 

4. Linus kunde konstatera att dessa utredningar lett fram till att kommunledningen satt av 

20 miljoner kronor för reinvesteringar i ridanläggningen. Investeringar som skulle ha inletts un-

der 2018, men som av olika skäl inte kommer igång förrän i år. 

 

5. Linus fortsatte med att informera om vilket uppdrag förvaltningen har av kultur- och fri-

tidsnämnden med stödet till ridverksamheten med att dels hålla Skrävsta ridanläggning och dels 

utgivande av aktivitetsstöd (ridskolebidrag) till barn- och ungdomsverksamhet.  

I det sammanhanget förtydligades att de reinvesteringar som nu ska ske i anläggningen syftar 

till att stärka ridskoleverksamheten ytterligare.    

 



 
 

6. Stärkta förutsättningar för ridskoleverksamheten genom byggande av bland annat boxar 

för bättre djurhållning av ridskolehästar kommer redan under 2019 att påverka dagens antal av 

privathästar. Enligt uppgift utgör privathästarna i dag ca 40% av uppstallade djur. Kof med stöd 

av sin nämnd ser att den procentuella fördelningen över tid (ca 3 år) ska förändras till förhållan-

det 90/10 till förmån för ridskolehästar. Dock behövs en trappa (3 år) för att ge tid för privat-

hästägare att hitta alternativ stallplats för sina hästar. 

  

7. Lotta, Linda och Bertina framförde att denna process kommer att påverka de ekonomiska 

förutsättningarna med uteblivna platshyror som är en del i BRS totalekonomi. ”Här behöver 

nyckeltal redovisas, bland annat åtagandevärdet för privata hästägare och kostnaden för en rid-

lektion”. Beskedet kommer heller inte att tas emot på ett positivt sätt från hästägare som nu 

måste söka alternativ.  

 

Linus menade att kostnadsbilden för att bedriva den ridskoleverksamhet kommunen efterfrågar 

ska vara transparent och presenteras för beslutsfattarna så att de ser nivån på stödet till ridspor-

ten. Ridsport är en av flera sporter som kommunen valt att stödja med anläggningar med mera. 

Verksamhetsavtalet behöver ta höjd för att föreningen inte riskerar sin ekonomi när antalet pri-

vathästar minskar. 

 

8. Linus tackade för ett bra möte i god diskussionsanda och lovade fortsatt bra dialog kring 

genomförandet av reinvesteringarna och kommande avtalsdiskussioner. 

 

Slut. 
 


