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Vi tackar Therese Brauner och medlemmarna i Sorunda Ridklubb att frågan
om "Ridsportens framtid i Nynäshamn" blir föremål för en bred debatt och förhoppningsvis
kommer upp på den politiska agendan.
Ridsporten är mycket utbredd i kommunen och måste därför få mer uppmärksamhet.
Dessutom finns ett genusperspektiv inbäddat i frågan; en klar majoritet av utövarna är flickor/
kvinnor och man kan med rätta fråga sig om inte ridsportens utövare har samma rätt till
anläggningar som t.ex. manligt dominerade sporter som t.ex. ishockey. Vi håller också med om
att ridsport är en utmärkt fritidsaktivitet som fostrar ungdomar till ansvarsfulla individer.
Sorundanet är således mycket positiv till ridsport och lovar att verka för att ridsporten
ska få proportionellt lika resurser som andra sporter. Sorundanet har motionerat om att gångoch cykelvägar bör byggas i hela Nynäshamns kommun och vi ser inget hinder för att dessa
skulle kunna nyttjas även för ridning. Vi menar också att dessa vägar kan vara enkla grusvägar
utan belysning, allt i syfte att maximera den sammanlagda längden och sänka kostnaden.
Kostnaden är nämligen det stora problemet. Eller snarare kommunens ekonomi som för
närvarande är urusel enligt vår bedömning. Här kan nämnas att Sorundanet inte har alla fakta
eftersom vi inte får vara med i kommunens budgetarbete. Vi har inte heller insyn i nämndernas
arbete som de andra partierna varför vi är handikappade när det gäller fakta. Oaktat detta kan
Sorundanet konstatera att kommunens ekonomi är synnerligen ansträngd. Sista gången
soliditeten redovisades var den mindre än 2% vilket i ett vanligt företag skulle innebära
konkurs. Tertialuppföljningen jan-apr 2010 redovisar nämnderna tillsammans ett underskott på
15,2 miljoner relativt budget. Prognosen för kultur- och fritidsnämnden, där en satsning på
ridsporten skulle hamna, är -0,9 miljoner för helåret relativt budget. Kommunen har för
närvarande stora problem med att upprätthålla sina åtaganden inom vård, skola och omsorg.
Att lova en satsning på ridsporten under dessa ekonomiska förhållanden är omöjligt för oss.
Vad vi däremot kan lova är att verka för att kommunens framtida sport och
fritidssatsningar ska ske rättvist med avseende på kön och plats. Flickor och pojkar, män och
kvinnor ska behandlas lika oavsett om de bor i en tätort eller på landsbygden. För att kunna
bedöma hur stora satsningar som kan göras på ridsporten jämfört med övriga sporter (och
fritidsverksamheter) måste fakta tas fram, redovisas och debatteras. Sorundanet lovar alltså
att verka för att ridsporten ska behandlas likvärdigt som andra sporter och fritidsaktiviteter. Vi
lovar att medel anslås när kommunens ekonomi har förbättrats.
Vi hoppas att Ni är nöjda med vårt uppriktiga svar. Tyvärr kan vi inte lova allt till alla - vi
vill kunna se samtliga kommuninvånare i ögonen.
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