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

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda halverad avgift för ridning 

funktionsnedsatta inom den tilldelade ramen för nämnden.  

 
Ridning för funktionsnedsatta 
Inom ridsporten benämns ridning för personer med funktionsnedsättning för 
pararidning. Inom Stockholms Läns Ridsportförbund finns det cirka 350 ryttare med 
funktionsnedsättning som rider regelbundet, totalt i Sverige 4000. 
Funktionsnedsättningarna omfattar målgrupperna: 
 

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

 

Vidare delar Stockholms Läns ridsportförbund in ridning 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 habiliteringscentra. 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 ridning med en 
terapeutisk betydelse för individen i form av taktil upplevelse, balans och så vidare.  

Vilken typ av stöd 
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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 villkoras 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 
funktionsnedsättning. Dessa är Skånsta Ryttare, Hjälmsättra 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 ridtillfällen till en kostnad mellan 340 och 390 sek per 
person beroende på vilket stöd som behövs i ridningen. Det är mellan 25-30 elever 
som rider. Ridningen 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 beroendeproblematik 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 
budgetmässigt utrymme för terapiridning på cirka 250 000 sek.  
 
Stödets utformning 
Då Skånsta Ryttaren inte har något annat stöd för verksamheten är detta 
kostnadsbelopp utgångspunkten.  
 
Kalkylen utgår från dagens förhållande. Antal utövare, samt även kommunens 
budgetläge, 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. Även föreningarnas priser till målgruppen måste också 
enligt riktlinjerna hållas på en årligen jämn nivå.  
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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 
budgetläge.  
 
 
För Kultur- och fritidsförvaltningen 

Sakkunnig idrott och fritid 

Katti Bauer 

 

 
 

 
 
 


