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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om rastgård för hundar vid före
detta Åmbergsskolan
KS2019/253/06
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att medel inte finns i
budget.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att Sunne kommun
skapar en hundrastgård vid f.d. Åmbergsskolan. Förslagsställaren menar att
det redan finns sopkärl och staket, endast några meter behöver
kompletteras. Tydlig skyltning och en vattenkran för sommartid. Efter
samtal med förslagsställaren 2019-11-25 förtydligades det att förslaget
gäller ett behov av hundrastgård i Sunne tätort överlag.
Utredning av ärendet
Ett nyttanderättsavtal har givit föreningen Åmbergs Allaktivitetshus rätt att
nyttja fastigheten. Detta innebär att förslagsställaren får vända sig till dem
med förfrågan om rastgård för hundar där.
Efter samtal med förslagsställaren 2019-11-25 förtydligades det att
förslaget gäller ett behov av hundrastgård i Sunne tätort överlag. I ett
jämförande exempel från Stockholms stad kostar en hundrastgård ca 200
tkr att anlägga, samt ca 30 tkr/år att drifta. Investeringsmedlen finns inte i
budget hos enheten Trafik och park. Om inte extra medel tillsätts bör det
bli avslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-20
Komplettering till medborgarförslag 2019-11-19
Medborgarförslag 2019-03-18

Postadress
Sunne kommun
1. Plan och projekt
686 80 Sunne

Besöksadress
Plan och projekt
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16193 direkt

Internet och fax
www.sunne.se
mikael.p.persson@sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr
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Johanna Bergsman
Enhetschef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Mikael Persson
Samhällsplanerare

Medborgarforslag: Rastgård för hundar
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon: SUNNE
Epost:
Forslag: Skapa en hundrastgård vid f.d. Åmbergsskolan. Där finns redan sopkärl och staket; endast
några meter behövs kompletteras. Grindar kanske finnas kvar i kommunens ägo? Det ska vara tydligt
uppskyltat att här ska man få släppa sin hund lös. En vattenkran för sommartid vore lämpligt. En
rastgård utgör en mötesplats för så väl hundar som människor. Vill bara nämna att
Brukshundsklubbens inhängnad inte är ett alternativ, då den är till för träning och INTE för lek; där ska
man INTE rasta hundarna.
Vänliga hälsningar
Datum: 20190318

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

kommun@sunne.se
Tue, 19 Nov 2019 21:41:34 +0100
"Sunne kommun" <kommun@sunne.se>
medborgarförslag

Medborgarforslag: Hundrastgård
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
SUNNE
Telefon:
Epost:
Forslag: Skapa en allmän hundrastgård.
Har tidigare lämnat in samma förslag men inte fått någon respons. Denna gång kämnar jag förslag att göra norr om
Allaktivitetshuset (f.d. Åmbergsskolan) där det redan finns staket och en papperskorg (som enkelt kan göras till
hundlatrin) samt hundbajspåsar. Där behövs bara kompletteras med en grind och några fler meter.
Datum: 20191119

