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Svar på interpellation från Alexandra Anstrell (M) om Haninges
hästnäring
Alexandra Anstrell (M) har vid kommunfullmäktige 2020-06-08 lämnat en interpellation
om Haninges hästnäring.
Jag vill lämna följande svar.
1. Vilket arbete har gjorts från 2017 fram till nu för att främja Haninges
hästnäring?
Hästnäringen är som all näring inom kommunen viktig för att skapa arbetstillfällen och
sysselsättning för kommunens invånare. Arbete pågår därmed i enlighet med fastställda
strategier och handlingsplaner, som näringslivsstrategin vad gäller hästnäringen.
Exempelvis har näringslivsenheten genomfört företagsbesök för att diskutera
utvecklingsmöjligheter med olika stall. Vidare har kultur- och fritidsförvaltningen en
pågående dialog med, i första hand de stall som bedriver ridskolor, om deras
verksamhet och utveckling.
2. Vilket aktivt engagemang görs och har gjorts av Haninge kommun i arbetet med
att utveckla Haninge rid- och körleder eller följer inte kommunledningen antagna
policys?
Sedan föreningen Haninge rid- och körleder lade ner sin verksamhet har kommunen
inte någon naturlig samarbetspartner vad gäller utvecklingen av nya ridleder.
Kommunen har dock senast i juni 2020 inspekterat och genomfört en översyn av de
ridleder som finns på kommunens mark. Detta avser dels slingan kring Kalvsvik, där
åtgärder omfattar tydligare skyltning av ridleden samt införande av förbud mot
motortrafik i trafikförordningen och kommunen har i samband med förlängning av
arrenden undantagit mark för ridledsändamål.
3. Varför utfäste kommunstyrelsens ordförande att en ny hästpolicy men sen inte
gjort det?
Jag vänder mig emot också interpellantens frågeställning att det inte har gjorts något
arbete i detta ämne, redan i direktiven för den då nya näringslivsstrategin omnämns att
”hästpolicyn” från 2011 måste vara med som ett underlag i utarbetandet.
Vad gäller de byggnadsrelaterade frågorna som adresserades i Hästpolicyn har dessa
sedan en längre tid tillbaka konsumerats av uppdaterad vägledning inom detta område
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från Boverket. På Boverkets hemsida lyfter man även fram att exempelvis hälsorisken
med hästallergi är mindre än man trott.
Som mina svar ovan visar har ett antal insatser gjorts som jag uppfattat det har dessa
emottagits positivt. Jag hade också en ambition att i den mån som Hästpolicyn från 2011
inte skulle kunnat omhändertas fullt ut skulle det vara rimligt att ta fram en ny
hästpolicy. Arbetet efter att den samlade näringslivsstrategin antogs har dock visat att
detta inte varit nödvändigt, men det betyder inte att dörren skulle vara stängd för en ny
hästpolicy om innehållet i en sådan skulle kunna motiveras.
Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar att anse
interpellationen besvarad.
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