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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om hundrastgård i Sunne
KS2020/159/06
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 i Sunne (tätort).
Utredning av ärendet
I ett jämförande exempel från Stockholms stad kostar en hundrastgård ca
200 tkr att anlägga, samt 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 2020-05-04
Medborgarförslag 2020-02-20

Johanna Bergsman
Enhetschef Plan och projekt

Mikael Persson
Samhällsplanerare

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Postadress
Sunne kommun
1. Samhällsbyggnad
686 80 Sunne

Besöksadress
Samhällsbyggnad
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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 20 februari 2020 07:38
Sunne kommun
SV: Kontrollbesked

Bortsett från ett stavfel i mitten där det står "förfalla" men ska stå "för alla" så ser allt
riktigt ut.
Mvh
Skickades från Outlook
Från: kommun@sunne.se <kommun@sunne.se>
Skickat: den 19 februari 2020 15:55:23
Till:
Ämne: Kontrollbesked
Vi har tagit emot följande information från dig. Kontrollera gärna uppgifterna och hör av
dig om det är något som inte stämmer.
Med vänliga hälsningar
Sunne kommun
Tele: 0565-160 00
E-post: se avsändare
Medborgarforslag: Hundrastgård
Tilltalsnamn:
Efternamn:
Gatuadress:
PostnummerOrt:
Telefon:
Epost:

Forslag:

Det saknas i Sunne någonting som många andra kommuner har, en
hundrastgård. Att det finns gott om hundägare är uppenbart förfalla
som tar en promenad i centrala Sunne där det är konstigt att inte
möta minst en hund som rastas, för att inte tala om den mkt aktiva
brukshundsklubben. Trots detta så finns inte någon enda plats i
centrala Sunne där det går släppa en hund lös så att den kan få
möjlighet att leka. Det är helt klart dags för en hundrastgård i sunne.

Datum:

19/2-20

