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Svar på motion om en hundrastgård i stan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.
Kommunstyrelsen föreslår också att kommunfullmäktige ställer sig positiv
till att intresserade hundägare gemensamt, genom en förening, själva ordnar
en hundrastgård.
Sammanfattning av ärendet
Tryggve Svensson (V) yrkar i en motion inlämnad i augusti 2015 att en
hundrastgård ordnas i stan. Svensson skriver att det är kommuninvånare
som bett vänstern att motionera om detta och att medborgarförslag i samma
anda funnits, men att inget hänt.
Svenssons uppgifter om att medborgarförslag om hundrastgård inkommit
stämmer. Mellan åren 2005 och 2015 har ungefär tio medborgarförslag med
i huvudsak samma önskemål lämnats in.
Tekniska förvaltningen har utrett utformning, underlag, tillgänglighet,
växtlighet och kostnader för en hundrastgård. Denna utredning redovisades
för tekniska nämnden i maj 2015. Kostnaden för att anlägga en
hundrastgård med gräsyta beräknades till cirka 217 000 kronor och 357 000
kronor om hundrastgården skulle vara grusbelagd. Dessutom tillkommer en
kostnad på cirka 45 000 kronor för belysning och vatten.
Driftkostnaden bedömdes till drygt 10 000 kronor för en rastgård i gräs och
knappt 8 000 kronor för en rastgård med grus.
Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen med hänvisning till att tekniska förvaltningen i dagsläget saknar
medel att både anlägga och driva en hundrastgård.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-10-22.
Tekniska nämndens yttrande 2015-11-16 § 98.
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Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) yrkar bifall till motionen och att kostnaderna för drift och
investeringar läggs in i budget.
Lars Solling (L) yrkar att ärendet återremitteras för att utredas av kultur- och
fritidsförvaltningen angående möjligheten att en förening anlägger en hundgård.
Christer Henriksson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige ställer sig positiv till att intresserade hundägare gemensamt,
genom en förening, själva ordnar en hundrastgård.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag
eller om det ska återremitteras enligt Lars Sollings (L) förslag. Ordföranden
finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen föreslår att motionen ska
bifallas enligt Kerstin Wiréhns (V) yrkande eller avslås enligt tekniska
nämndens förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår att
fullmäktige avslår motionen.
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen bifaller Christer Henrikssons
(KD) tilläggsyrkande att ställa sig positiv till privata initiativ och finner att de
gör så.
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