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Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 25 -
Utredning av halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige
besluta

Godkänna återrapportedng av uppdrag nummer 25 i budget för 2019, att utreda halverad
avgift för ridning funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden.

J

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del

Anta riktlinjer för bidrag till terapeutisk ridning för Eunktionsnedsatta. 2019-05-21.

Sammanfattning

I en utredning, genomförd av Kultur- och fritidsförvaltningen, framgår att ridsportföreningu
som bedriver vad som benämns som terapeutisk ridning är möjliga att bidra inom ramen för
Kultur och fritidsnämndens budget och därigenom sänka avgifterna.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-05-21.

Jäv

Arne Ekstrand (KD) anmäler jäv och lämnar lokalen. Monica Hinders (C) ersätter Arne
Ekstrand (KD) som ordförande under detta ärende och Anneli Hogreve (M) går in som
ersättare för Arne Ekstrand (KD) under detta ärende.

Förslag till beslut

Monica Hinders (C) yrkar bifall till Kultur- och fritidsförvaltrüngens beslutsförslag

innebärande följande:

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Godkänna återrapportering av uppdraget att utreda halverad avgift för ridning

funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del

Anta riktlinjer för bidrag till terapeutisk tidning för funktionsnedsatta. 2019-05-21.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Monica Hinders (C)
yrkande och finner att så är fallet.

Forts nästa sida.

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Ä Österåker
Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden 20|9-O3-07

Forts KFN S 4:10

Expedieras
- Kommunstyrelsen
- Budget- och kvalitetsenheten
- Ekonomienheten
- Akten

CLK
Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande



Österåker
Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen Till Kultur- och fritidsnämnden
Datum 20| 9-05-2l '

Dnr KFNIS 20|9/0087(!)

Återrapportering av särskilt uppdrag i budget, punkt 25 - Utredning av
halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta.

Sammanfattning
I en utredning, genomförd av Kultur- och fritidsförvaltningen, framgår att ridsportföreningar som
bedriver vad som benämns som terapeutisk ridning är möjlikga att bidra inom ramen för Kultur-
och fritidsnämndens budget och därigenom sänka avgiftercna.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta
Godkänna återmpportering av uppdraget att utreda halverad avgift för ridning funktionsnedsattn

inom den tilldelade ramen för nämnden.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Anta riktlinjer för bidrag till terapeutisk tidning för funktionsnedsatta. 2019-05-21

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har i Budget 2019 och plan 2020-2021, KF § 8:4, punkt 25, fått i särskilt

uppdrag att utreda möjligheten att halvera avgifterna för ridning för funktionsnedsatta. Detta ska,

enligt uppdraget, ske inom nämndens tilldelade mm.

Förvaltningens slutsatser

Bidrag till individen faller inte under Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsormråde. Men utifrån

att överenskommelse kan träffas med de ideella föreningar som genomför verksamheten kan
föreningen bidras och därmed motiveras att hålla lägre avgifter.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 201 8/0292-08, Sammanträdesprotokoll för Kommunfullmäktige 2018-11-19

Bilagor

1. ”Utredning - Halverad kostnad för ridning för funktionsnedsatta”, 2019-05-21

2. ”riktlinjer för bidrag till terapeutisk ridning för fu tionsnedsatta”, 20 '19-05-21
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Österåker

Österåker 2019-05-21

Utredning - Halverad kostnad för ridning för

funktionsnedsatta

Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden har i Budget 2019 och plan 2020-2021, KF § 8:4, punkt
25, fått i särskilt uppdrag att utreda möjligheten att halvera avgifterna för ridning för

funktionsnedsatm. Detta ska, enligt uppdraget, ske inom nämndens tilldelade ram.

Kll/Illr- 00/7jh'lz'dmämm/e”fårz' uppdrag alt utreda latt/went!! aungtjbä' ridning

jizmélz'ømmz/m/la inom de” /i//de/tzde ramen/är nämnden.

Ridning för funktionsnedsatta

Inom ridsporten benämns ridning för personer med funktionsnedsättning för

pararidning. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund finns det cirka 350 ryttare med
ñmktionsnedsättning som rider regelbundet, totalt i Sverige 4000.

Funktionsnedsättningarrm omfattar målgruppcrna:

- Personer med utvecklingsstörning
- Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Personer med rörelsenedsättning
- Personer med synnedsättning

Vidare delar Stockholms Läns ridsportförbund in tidning för personer med
funktionsnedsättning i två grupper, pararidning och terapiridning.

Pararidning är den ridning som en person med funktionsnedsättning utför på sin

fritid och terapiridning görs i samverkan med habüiteringscentm. Under den
kategorin faller också ridning med assistenter och insatser inom LSS (lagen om Stöd
och Service).

Målgrupp
Målgruppen i uppdraget är i vidare dialog med Kultur- och fritidsnämndens

ordförande definierat till individer som omfattas av LSS-insatser. Detta betecknas

som terapiridning av Svenska Ridsportförbundet. Det handlar om tidning med en
terapeutisk betydelse för individen i form av taktil upplevelse, balans och så Vidare.

Vilken typ av stöd



Österåker

För att minska kostnaderna för den individen kan stöd antingen ges till individen,

eller till föreningen. Då stöd till individen inte faller inom Kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde behöver det bli ett bidrag som betalas ut till

föreningen. Bidraget villkoms med att avgiften ska vara billigare för individen, en
maxavgift. Det gör att kommunen inte kan ställa några krav på föreningen, utan det

baseras på frivillighet.

Omfattning
I Österåkers kommun är det tre föreningar som bedriver ridning för individer med
ñlnktionsnedsättning. Dessa är Skånsta Ryttare, I-Ijälmsättra kusk och ryttare samt
Roo gård. Av dessa är det Skånsta Ryttare och Roo gård ryttarklubb som i dagsläget

bedriver terapeutisk ridning.

Skånsta Ryttare erbjuder 42 ridtülfállen till en kostnad mellan 340 och 390 sek per

person beroende på vilket stöd som behövs i tidningen. Det är mellan 25-30 elever

som rider. Ridningcn erbjuds inom ramen för den ideella föreningen.

Roo gård ryttarklubb erbjuder '120 tillfällen till en kostnad på 200 sek per person. Det
handlar här om fem individer. Ridningen sker i samarbetet med stallet som ägs av

Primagruppen, en ideell förening med rehabilitering från beroendcproblemntik och
socialt utanförskap som mål. Därav också det lägre priset för ridningen.

Stödets storlek

Hela bidragsutrymmet som är till för att stödja föreningslivet i verksamhet för

funktionsnedsatta är 425 000 sek. En del av detta går också åt att stödja integrerad

parasport i de olika föreningarna samt för att stödja det kommunöverskridande
nätverk som anordnar aktiviteter för individer med funktionsnedsättning. Det ger ett

budgetrnässigt utrymme för terapiridning på cirka 250 000 sek.

Stödets utformning
Då Skånsta Ryttaren inte har någct annat stöd för verksamheten är detta

kostnadsbelopp utgångspunkten.

Kalkylen utgår från dagens förhållande. Antal utövare, samt även kommunens
budgctläge, kan drastiskt förändras, Vilket också gör att beloppen kan komma behöva
justeras.

Utgångspunkten för bidragets riktlinjer är att bidraget betalas ut för den verksamhet

som bedrivits föregående år. Aven föreningarnas priser till målgruppen måste också

enligt riktlinjerna hållas på en årligen jämn nivå.



Österåker

Riktlinjerna beslutas av nämnd och rutinerna av förvaltningen. Bägge bör vara

föremål för utvärdering.

Administration

Både för föreningarna som söker bidraget, samt för förvaltningen blir det ökad
administration. För att stimulera föreningen att genomföra kostnadssänkningen för

brukarna så ska även ett administrativt bidrag ges. Inledningsvis föreslås 5 000 sek till

respektive förening. Även det beloppet kan komma att justeras beroende på
budge tläge.

För Kultur- och fritidsförvaltningen

Sakkunnig idrott och fritid

Katti Bauer



Österåker

Riktlinjer för bidrag till terapeutisk ridning för

funktionsnedsatta, 20 I 9-05-2 I

Riktlinjerna är antagna av Kultur- och fritidsnämnden och är underordnadc Kultur-

och fritidsnämndens övergripande riktlinjer för bidrag.

Syftet med bidraget är att stödja ideella ridsportföreningar att bedriva terapeutisk

ridning samt att hålla nere kostnaderna för individen.

Bidraget avser dels ett administrativt bidrag samt ett verksamhetsbidrag för förening

som bedriver terapeutisk ridning.

Föreningen erhåller mellanskillnaden mellan föreningens taxa och kommunens
önskade taxa i bidrag.

Bidraget erhålles för att föreningen håller en avgiftsnivå för brukaren angiven av

Kultur- och fritids förvaltningen.

Bidragens storlek, datum för ansökan samt kostnadsnivå för individen bestäms
separata rutiner.

Bidraget utgår från föregående års verksamhetsnjvå.

Bidraget ska sökas på blankett eller digital plattform tillhandahållen av Österåkers

kommun.

Bidragsmottagnren förpliktigar sig till att hålla sig till aktuell lagstiftning samt
bidragsregler.

Bidragcts nivå är satt i förhållande till föreningarnas avgifter per dagens datum 2019-
05-2'1. Kraftiga höjningar av avgifterna kan påverka kommunens möjlighet att bidra

verksamheten.
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16. Borgensavgift för Armada fastighet AB och Österåkersvatten AB
fastställs med 0,35 0/0 respektive 0,25 % av borgensåtagandet för år

2019.

17. Ftiskvårdsbidrag för 2019 höjs från 1 900 till 2 000 kr/ är och person dvs.

en höjning med 100 kr jämfört med år 2018.

18. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget

enligt Kommunfullmäktiges ramar.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med
resultatstyrning med hänsyn till Kommunfulhnäktiges inriktningsmål

och indikatorer samt modellen för ”Mål och resultatstyrning”.

20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade

bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt

Ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag
21. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utvärdera Skånsta

Ryttares fastighet med hänsyn till Kommunfullmäktiges tidigare

beslut (KF § 134, 2005-12-19) i samråd med Kommunstyrelsens kontor

och Samhällsbyggnadsförvaltning.

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar för

att organisera kulturskola och dess ñnansieringi samråd med Budget-
och kvalitetsenhetcn.

23. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda om behov finns för

att hålla Solskiftets bad Öppet för funktionsnedsatta över sommaren.

24. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda genomförande av

kulturvecka under sommartid och dess finansiering.

@ Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift

avseende ridning för funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för

nämnden.
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Justeran es sngnaturer Utdragsbestyrkande


