Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2015-06-02

§ 146
Motion om anläggande av hundrastgårdar.
(AU § 136) KS 2015-20

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Gabriella Geertinger (S) inkommen 2015-01-13
Sammanfattning av ärendet
Gabriella Geertinger (S) föreslår i en motion att möjligheten att anlägga hundrastgårdar i
Falkenberg utreds. Hon menar att det finns ett behov av ett inhägnat område där hundägare
kan släppa sina hundar fritt utan att behöva oroa sig för risken att hundarna ska skapa
skadegörelse, råka ut för olyckor eller skrämma personer som är rädda för hundar. Vidare
förklarar hon att hundrastgårdar skulle kunna vara ett sätt att utveckla innerstaden. I
motionen lämnas förslag på två centrumnära platser som skulle kunna passa för att anlägga
hundrastgård. Den ena platsen är området där järnvägen tidigare passerade genom stan och
det andra föreslagna området är Lövstaviken.
Ekonomi
En hundrastgård skulle kräva röjning av platsen, stängsel och grindar samt årlig skötsel.
Dessutom skulle det finnas behov av en bänk och papperskorg. I ett tidigare
medborgarförslag om hundrastgård i Falkenberg (KS 2012-118) beräknade kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden för stängsel var cirka 350 kronor per löpmeter.
Kostnaden för röjning beräknades till 15 000 kronor och årlig skötsel ungefär 15 000
kronor.
Övervägande
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård (KS 2012-118). I det ärendet beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet
18 december 2012 att överlämna det till kultur- och fritidsnämnden som skulle överväga
det i sitt budgetarbete. Nämnden äskade därefter medel från kommunstyrelsen, men
kommunstyrelsen valde att inte prioritera en hundrastgård i 2014 års budget. Det har
därefter i januari 2015 inkommit ett medborgarförslag som handlar om att anlägga en
hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6 (KS 2015-22).
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Forts. § 146
En hundrastplats i centrala Falkenberg har efterfrågats i flera olika sammanhang under de
senaste åren och det är tydligt att det finns ett intresse för en inhägnad plats där hundägare
kan släppa sina hundar och låta dem springa fria.
Motionären har lämnat förslag på två områden i Falkenberg som hon anser skulle vara
lämpliga för en hundrastgård. Banområdet där gamla järnvägen passerade anser
kommunstyrelseförvaltningen vara mindre lämpligt i dagsläget. Området definieras
fortfarande som banområde och främst bör en utredning genomföras om vad området ska
användas till i stort i framtiden. Att däremot anlägga en hundrastgård i Lövstaviken skulle
vara ett möjligt alternativ att se vidare på. Under 2014 anlades och upprustades stigar och
sittplatser i Lövstaviksområdet för en förbättrad tillgänglighet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är relevant att se vidare på Lövstaviksområdet, men även på
vilka andra platser i Falkenbergs som skulle kunna vara lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att för
fullmäktige presentera förslag på platser i Falkenberg som skulle kunna vara lämpliga för
en hundrastgård. Förutsatt att det finns tillgänglig mark, bör nämnden öppna upp för
möjligheten att anlägga fler än en hundrastgård i Falkenberg, men syftet att öka
tillgängligheten för fler hundägare. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses behandlad.
Yrkande
Per Svensson (S), Kristina Hallberg (V) och Dahn Persson (S) yrkar:
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser i Falkenberg som
skulle vara lämpliga att anlägga hundrastgård på. Förslagen ska vara kostnadsberäknade
samt innehålla en tidsplan för eventuellt anläggande av hundrastgård. Förslagen ska
presenteras för budgetberedningen under hösten 2015.
2 Därmed anses motionen behandlad.
Claës-L Ljung (M) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claës-L Ljungs (M) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Claës-L Ljungs (M)
yrkande.
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Reservationer
Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Lennart Torstensson (S)
Donjeta Mlinaku (S) och Kristina Hallberg (V) reserverar sig till förmån för Per Svenssons
(S) yrkande.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-06-04 och anslaget 2015-06-05.
Utdragsbestyrkande
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§ 136
Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Gabriella Geertinger (S) inkommen 2015-01-13
Sammanfattning av ärendet
Gabriella Geertinger (S) föreslår i en motion att möjligheten att anlägga hundrastgårdar i
Falkenberg utreds. Hon menar att det finns ett behov av ett inhägnat område där hundägare
kan släppa sina hundar fritt utan att behöva oroa sig för risken att hundarna ska skapa
skadegörelse, råka ut för olyckor eller skrämma personer som är rädda för hundar. Vidare
förklarar hon att hundrastgårdar skulle kunna vara ett sätt att utveckla innerstaden. I
motionen lämnas förslag på två centrumnära platser som skulle kunna passa för att anlägga
hundrastgård. Den ena platsen är området där järnvägen tidigare passerade genom stan och
det andra föreslagna området är Lövstaviken.
Ekonomi
En hundrastgård skulle kräva röjning av platsen, stängsel och grindar samt årlig skötsel.
Dessutom skulle det finnas behov av en bänk och papperskorg. I ett tidigare
medborgarförslag om hundrastgård i Falkenberg (KS 2012-118) beräknade kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden för stängsel var cirka 350 kronor per löpmeter.
Kostnaden för röjning beräknades till 15 000 kronor och årlig skötsel ungefär 15 000
kronor.
Övervägande
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård (KS 2012-118). I det ärendet beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet
18 december 2012 att överlämna det till kultur- och fritidsnämnden som skulle överväga
det i sitt budgetarbete. Nämnden äskade därefter medel från kommunstyrelsen, men
kommunstyrelsen valde att inte prioritera en hundrastgård i 2014 års budget. Det har
därefter i januari 2015 inkommit ett medborgarförslag som handlar om att anlägga en
hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6 (KS 2015-22).
En hundrastplats i centrala Falkenberg har efterfrågats i flera olika sammanhang under de
senaste åren och det är tydligt att det finns ett intresse för en inhägnad plats där hundägare
kan släppa sina hundar och låta dem springa fria.
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Motionären har lämnat förslag på två områden i Falkenberg som hon anser skulle vara
lämpliga för en hundrastgård. Banområdet där gamla järnvägen passerade anser
kommunstyrelseförvaltningen vara mindre lämpligt i dagsläget. Området definieras
fortfarande som banområde och främst bör en utredning genomföras om vad området ska
användas till i stort i framtiden. Att däremot anlägga en hundrastgård i Lövstaviken skulle
vara ett möjligt alternativ att se vidare på. Under 2014 anlades och upprustades stigar och
sittplatser i Lövstaviksområdet för en förbättrad tillgänglighet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är relevant att se vidare på Lövstaviksområdet, men även på
vilka andra platser i Falkenbergs som skulle kunna vara lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att för
fullmäktige presentera förslag på platser i Falkenberg som skulle kunna vara lämpliga för
en hundrastgård. Förutsatt att det finns tillgänglig mark, bör nämnden öppna upp för
möjligheten att anlägga fler än en hundrastgård i Falkenberg, men syftet att öka
tillgängligheten för fler hundägare. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses behandlad.
Yrkanden
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) yrkar: bifall till liggande förslag med ändringen att
”kommunfullmäktige” byts mot ”budgetberedningen” så att förslaget lyder:
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser i Falkenberg som
skulle vara lämpliga att anlägga hundrastgård på. Förslagen ska vara kostnadsberäknade
samt innehålla en tidsplan för eventuellt anläggande av hundrastgård. Förslagen ska
presenteras för budgetberedningen under hösten 2015.
2 Därmed anse motionen bifallen.
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tore Holmefalks (C) yrkande mot Per Svenssons (S)
yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tore
Holmefalks (C) yrkande.
Reservationer
Per Svensson (S) och Dahn Persson (S) reserverar sig till förmån för Per Svenssons
yrkande.
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Anteckning
Marcelle Farjallah (S) och Sebastian Ghafari (S) antecknar sina avvikande meningar till
protokollet.
Vid protokollet
Oskar Åhrén
Protokollet justerat 2015-05-15 och anslaget 2015-05-18.
Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag
2015-04-27

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Jenny Antonsson

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på platser i Falkenberg som

skulle vara lämpliga att anlägga hundrastgård på. Förslagen ska vara kostnadsberäknade
samt innehålla en tidsplan för eventuellt anläggande av hundrastgård. Förslagen ska
presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2015.
2 Därmed anse motionen bifallen.

Beslutsunderlag
Motion från Gabriella Geertinger (S) inkommet 2015-01-13
Sammanfattning av ärendet
Gabriella Geertinger (S) föreslår i en motion att möjligheten att anlägga hundrastgårdar i
Falkenberg utreds. Hon menar att det finns ett behov av ett inhägnat område där hundägare
kan släppa sina hundar fritt utan att behöva oroa sig för risken att hundarna ska skapa
skadegörelse, råka ut för olyckor eller skrämma personer som är rädda för hundar. Vidare
förklarar hon att hundrastgårdar skulle kunna vara ett sätt att utveckla innerstaden. I
motionen lämnas förslag på två centrumnära platser som skulle kunna passa för att anlägga
hundrastgård. Den ena platsen är området där hjärnvägen tidigare passerade genom stan
och det andra föreslagna området är Lövstviken.
Ekonomi
En hundrastgård skulle kräva röjning av platsen, stängsel och grindar samt årlig skötsel.
Dessutom skulle det finnas behov av en bänk och papperskorg. I ett tidigare
medborgarförslag om hundrastgård i Falkenberg (KS 2012-118) beräknade kultur- och
fritidsförvaltningen att kostnaden för stängsel var cirka 350 kronor per löpmeter.
Kostnaden för röjning beräknades till 15 000 kronor och årlig skötsel ungefär 15 000
kronor.
Övervägande
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård (KS 2012-118). I det ärendet beslutade kommunfullmäktige på sammanträdet
18 december 2012 att överlämna det till kultur- och fritidsnämnden som skulle överväga
det i sitt budgetarbete. Nämnden äskade därefter medel från kommunstyrelsen, men
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kommunstyrelsen valde att inte prioritera en hundrastgård i 2014 års budget. Det har
därefter i januari 2015 inkommit ett medborgarförslag som handlar om att anlägga en
hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6 (KS 2015-22).
En hundrastplats i centrala Falkenberg har efterfrågats i flera olika sammanhang under de
senaste åren och det är tydligt att det finns ett intresse för en inhägnad plats där hundägare
kan släppa sina hundar och låta dem springa fria.
Motionären har lämnat förslag på två områden i Falkenberg som hon anser skulle vara
lämpliga för en hundrastgård. Banområdet där gamla järnvägen passerade anser
kommunstyrelseförvaltningen vara mindre lämpligt i dagsläget. Området definieras
fortfarande som banområde och främst bör en utredning genomföras om vad området ska
användas till i stort i framtiden. Att däremot anlägga en hundrastgård i Lövstaviken skulle
vara ett möjligt alternativ att se vidare på. Under 2014 anlades och upprustades stigar och
sittplatser i Lövstaviksområdet för en förbättrad tillgänglighet. Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är relevant att se vidare på Lövstaviksområdet, men även på
vilka andra platser i Falkenbergs som skulle kunna vara lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att för
fullmäktige presentera förslag på platser i Falkenberg som skulle kunna vara lämpliga för
en hundrastgård. Förutsatt att det finns tillgänglig mark, bör nämnden öppna upp för
möjligheten att anlägga fler än en hundrastgård i Falkenberg, men syftet att öka
tillgängligheten för fler hundägare. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen ska anses behandlad.

Beslutet expedieras till:
Motionären
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsenheten för kännedom
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Falkenbergs kommun har den senaste tiden lagt stort fokus på hur man kan utveckla innerstaden.
Vår centrumutvecklare spenderade 7 dagar i en glasbur på torget och fick in många förslag från
medborgare.
12 av dem var önskningar om en hundrastgård.
Det finns över 4000 hundar registrerade i Falkenberg och stimulansen som dessa hundar får ut av att
kunna springa fritt och integrera med varandra är stor.
Det finns många fina promenadstråk i Falkenberg där koppeltvång inte råder, men då ägaren är
ansvarig för att hunden inte orsakar skadegörelse eller olycka och många är rädda för lösa hundar
behövs ett inhägnat område där hundarna kan röra sig fritt utan eventuella risker.
Falkenbergs kommun har många möjligheter att utveckla innerstaden - fantastiska ytor och miljöer
som idag står tomma.
Att upplåta en av ytorna till hundrastgårdar hade skapat en mycket uppskattad mötesplats för våra
invånare som med säkerhet hade nyttjats.
Två centrumnära platser är; området där järnvägen tidigare passerade genom gamla stan. Ytan är
idag outnyttjad trots att dess läge är centralt. Att skapa en mötesplats här hade bundit samman
gamla stan med centrala Falkenberg.
Lövstaviken; området används idag som promenadstråk av många hundägare och kommunen har
tidigare gjort insatser för att utveckla området till ett mer nyttjat parkområde.

Halmstad är en god förebild inom området med sina 11 kommunala hundrastgårdar.
Att anlägga flera mindre rastgårdar är att föredra så flera personer kan släppa sina hundar samtidigt.
Därför vill jag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att:
Utreda möjligheten att snarast inrätta hundrastgårdar i Falkenberg.

QOLL^ULC^Cj
Gabriella Geertinger (S)

Besöksadress.
Arvidstorpsvägen 1A.
311 35, FALKENBERG,
(på hörnan av folkets hus)

Hemsida.
Kontakt.
www.socialdemokraternaifalkenberg.se
Telefon:0346-124 10
E-post: falkenberg.sap@telia.com

