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Särskilt stöd för ridsport 2020(KOF/2020:17)

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 230 000 kronor till föreningen Botkyrka 
Ridsällskap, som ett särskilt stöd till ridsporten.

Sammanfattning

Sedan 2013 har kultur- och fritidsförvaltningen fördelat 230 000 kr årligen i ett särskilt 
stöd för ridsport till Botkyrka Ridsällskap. Bidraget syftar till att stödja föreningen i att 
klara av den kostnadsdrivande hästverksamheten som har speciella krav och utgifter, i 
jämförelse med andra idrotter. Exempel på särskilda utgifter för ridsport är höga krav på 
personal med rätt kompetens, säkerhet, djurhållning och foderinköp. Föreningens 
åtaganden kring kvalitet och tillgänglighet i verksamheten specificeras i bilaga 1 
Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet Fastställande av ekonomiska ramar för 
föreningsstöd 2020 (KOF/2019:143) att fördela 230 000 kr till särskilt stöd för 
ridsporten. Bidraget skulle ha beslutats av nämnden i ärendet Föreningsbidrag 2020 
(KOF/2019:166), men så har inte skett på grund av den mänskliga faktorn. 
Därför beslutar kultur- och fritidsnämnden att fördela 230 000 kronor till föreningen 
Botkyrka Ridsällskap, som ett särskilt stöd till ridsporten.
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Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fördela 230 000 kronor till föreningen Botkyrka 
Ridsällskap, som ett särskilt stöd till ridsporten.

Sammanfattning

Sedan 2013 har kultur- och fritidsförvaltningen fördelat 230 000 kr årligen i ett särskilt 
stöd för ridsport till Botkyrka Ridsällskap. Bidraget syftar till att stödja föreningen i att 
klara av den kostnadsdrivande hästverksamheten som har speciella krav och utgifter, i 
jämförelse med andra idrotter. Exempel på särskilda utgifter för ridsport är höga krav på 
personal med rätt kompetens, säkerhet, djurhållning och foderinköp. Föreningens 
åtaganden kring kvalitet och tillgänglighet i verksamheten specificeras i bilaga 1 
Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet Fastställande av ekonomiska ramar för 
föreningsstöd 2020 (KOF/2019:143) att fördela 230 000 kr till särskilt stöd för 
ridsporten. Bidraget skulle ha beslutats av nämnden i ärendet Föreningsbidrag 2020 
(KOF/2019:166), men så har inte skett på grund av den mänskliga faktorn. 
Därför beslutar kultur- och fritidsnämnden att fördela 230 000 kronor till föreningen 
Botkyrka Ridsällskap, som ett särskilt stöd till ridsporten.

Ärendet

Sedan 2013 har kultur- och fritidsförvaltningen fördelat ca 200 000 kr årligen i ett 
särskilt stöd för ridsport till Botkyrka Ridsällskap. Bidraget syftar till att stödja 
föreningen i att klara av den kostnadsdrivande hästverksamheten som har speciella krav 
och utgifter, i jämförelse med andra idrotter. Exempel på särskilda utgifter för ridsport 
är höga krav på personal med rätt kompetens, säkerhet, djurhållning och foderinköp.
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Kultur- och fritidsnämnden beslutade i ärendet Fastställande av ekonomiska ramar för 
föreningsstöd 2020 (KOF/2019:143) att fördela 230 000 kr till särskilt stöd för ridspor-
ten. Bidraget skulle ha beslutats av nämnden i ärendet Föreningsbidrag 2020 
(KOF/2019:166), men så har inte skett på grund av den mänskliga faktorn. 
Därför beslutar kultur- och fritidsnämnden att fördela 230 000 kronor till föreningen 
Botkyrka Ridsällskap, som ett särskilt stöd till ridsporten.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

230 000 kr betalas från potten föreningsstöd i enlighet med tidigare beslut.

Anja Dahlstedt Linus Söderling
Kultur- och fritidsdirektör Verksamhetschef

Bilagor
Bilaga 1. Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag

_________
Expedieras till

Botkyrka Ridsällskap
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Överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag

Detta är en överenskommelse om särskilt verksamhetsbidrag för att stödja 
ridverksamheten på Skrefsta ridanläggning. Det särskilda bidraget är motiverat 
med hänsyn till omfattningen av verksamheten för barn och ungdomar och de 
särskilda kostnader som är förknippat med hästverksamhet, ex djurhållning, 
säkerhet, försäkringar och krav på utbildad personal. Överenskommelsen skrivs 
mellan Botkyrka Ridsällskap (föreningen) och kultur och fritidsförvaltningen 
Botkyrka (kommunen) och gäller för verksamhetsåret 2020.

Verksamheten 2020
Föreningen erbjuder även barn- och ungdomar från Botkyrka ridverksamhet i 
föreningen. Verksamheten ska följa mål och riktlinjer som antagits av kultur- 
och fritidsnämnden i Botkyrka och ungdomarna ska i en demokratisk anda 
uppmuntras och stimuleras till att ta ett stort ansvar för både aktiviteter och 
verksamheter.

Botkyrka Ridsällskap arbetar utifrån ett likabehandlingsperspektiv, 
med särskilt fokus på jämställdhet, där besökarna har lika rättigheter 
och möjligheter oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell 
läggning, ålder, funktionalitet, religiös tillhörighet och etnicitet. 
Botkyrka Ridsällskap arbetar också förebyggande för att förhindra 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

1. Ansvar
Botkyrka Ridsällskap står som huvudman och ansvarar för 
verksamheten. Föreningens ordförande och styrelsen ansvarar för att 
föreningen fullföljer innehållet i denna överenskommelse. Föreningen 
måste meddela Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen om 
planerad verksamhet inte genomförs.

2. Försäkringar
Botkyrka Ridsällskap ska teckna olycksfallsförsäkring för de 
ungdomar som vistas på gården. Föreningen ansvarar för försäkringar 
(inkl självrisker) för sin verksamhet och sina inventarier. 

3. Ersättning 
Botkyrka Ridsällskap står för samtliga kostnader för verksamheten. 
Som bidrag för verksamhetsåret 2020 får Botkyrka ridsällskap ett 
särskilt verksamhetsbidrag på 230 000 kr. Föreningen kan även söka 
aktivitetsstöd för sin barn- och ungdomsverksamhet som 
idrottsförening i Botkyrka kommun. Utbetalning sker vid ett tillfälle 
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efter att föreningen lämnat in en påskriven överenskommelse till 
Botkyrka kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. 

4. Lokaler, drift och underhåll
Se särskilt arrendeavtal mellan Botkyrka Ridsällskap och Botkyrka 
kommun.

5. Information till allmänheten
För att bidra till informationen om aktiviteter för barn och ungdomar i 
Botkyrka kommun uppmanas föreningen att kontinuerligt uppdatera 
och tillhandahålla uppgifter om den öppna verksamheten. Detta kan 
ske i olika former och forum beroende på typ av information, 
exempelvis via sociala medier, sms, affischering eller på annat sätt. 
Föreningen ansvarar även för att korrekt information om temagården 
och dess öppettider lämnas in till kommunen för publicering på 
botkyrka.se. 

6. Tillgänglighet i verksamheten
Kommunfullmäktige i Botkyrka har beslutat att alla verksamheter och 
lokaler i kommunen ska vara tillgängliga för alla människor. Personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta i verksamheten på jämlika 
villkor.

7. Överenskommelsens giltighetstid
Överenskommelsen gäller för år 2020. Mindre ändringar av 
överenskommelsen kan göras om Botkyrka kommun och föreningen 
är överens.

8. Överenskommelsens upprättande
Överenskommelsen finns i två exemplar. Botkyrka kommun, Kultur- 
och fritidsförvaltningen och föreningen har var sitt exemplar.
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Botkyrka den    /        2020

Botkyrka Kultur och fritidsförvaltning          Botkyrka Ridsällskap

Kultur- och fritidsdirektör                              Ordförande


