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§ 137
Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen
och gamla E6. KS 2015-22

KS, KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-20
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket förslagsställaren önskar en
hundrastgård i centrala Falkenberg där hundarna kan springa lösa och leka med varandra.
Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 föreslås som plats för en rastgård.
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 en motion från Gabriella Geertinger (S) som också
handlar om att anlägga hundrastgårdar i Falkenberg (KS 2015-20).
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. Kommunstyrelseförvaltningen tror dock
att det skulle finnas bättre lämpade platser än den som förslagsställarens har nämnt i sitt
förslag. Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 är bara delvis detaljplanelagt. I
söder ligger en plantskola och i norr är området privatägt. Dessutom är det väldigt nära till
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en stor bilväg och en kraftledning. Det är istället relevant att se vidare på vilka platser i
Falkenbergs som skulle kunna vara bättre lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att
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. Förslagsställaren ska informeras om de förslag som
nämnden presenterar samt om det beslut som kommunfullmäktige tar gällande
presenterade förslag. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses behandlat.
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 Förslagsställaren ska informeras om budgetberedningens beslut gällande nämndens
förslag.
3 Därmed anse medborgarförslaget bifallet.
Tore Holmefalk (C) och Claës-L Ljung (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.
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.

Falkenbergs kommun
311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
www.falkenberg.se

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg
2015-05-12

Forts. § 137
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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2015-04-27

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslienheten
Jenny Antonsson

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och
gamla E6. KS 2015-22
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 Förslagsställaren ska informeras om kommunfullmäktiges beslut gällande nämndens

förslag.
3 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2015-01-20
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen i vilket förslagsställaren önskar en
hundrastgård i centrala Falkenberg där hundarna kan springa lösa och leka med varandra.
Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 föreslås som plats för en rastgård.
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
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därefter i januari 2015 inkommit en motion från Gabriella Geertinger (S) som också
handlar om att anlägga hundrastgårdar i Falkenberg (KS 2015-20).
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. Kommunstyrelseförvaltningen tror dock
att det skulle finnas bättre lämpade platser än den som förslagsställarens har nämnt i sitt
förslag. Grönområdet mellan Fajansvägen och gamla E6 är bara delvis detaljplanelagt. I
söder ligger en plantskola och i norr är området privatägt. Dessutom är det väldigt nära till
en stor bilväg och en kraftledning. Det är istället relevant att se vidare på vilka platser i
Falkenbergs som skulle kunna vara bättre lämpade för ändamålet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden ges uppdraget att
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. Förslagsställaren ska informeras om de förslag som
nämnden presenterar samt om det beslut som kommunfullmäktige tar gällande
presenterade förslag. Därmed föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
medborgarförslaget ska anses behandlat.

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsenheten för kännedom
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Från
Namn:
Malgorzata Andersson

Tfilfifnn-

Adress:
Postnr och ort:

E-postadress:

Förslaget:

(Presentera här kort Ditt medborgarforslag)

Rastgård för hundar

Motivering:

(här kan du lämna en mer utförtig beskrivning av ditt medborgarforslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall
genomföras och hur det i så fall ska kunna ske)

I Falkenbergs centrum saknas det hundrastgårdar där hundarna kan springa lösa och leka med
varandra. Därför skulle det vara bra med ett inhängnat område, exempelvis grönområdet mellan
Fajansvägen och gamla E6:an. Det är ingen stor konstnad och skulle verkligen uppskattas utav
många hundägare i Falkenberg.

Underskrift
Datum

2015-01-20
Namnteckning

Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL)
När Du lämnar in ett Medborgarforslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer
att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och
förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges sammanträden.
Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

