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Svar på motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen
där hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 februari 2021, lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.
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Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Arbetsutskottet beslutade den 3 mars 2021, § 48 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionens två först att-satser bifalls.
2. Motionens tredje att-sats anses besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1.
2.

Motionens två första att-satser bifalls.
Motionens tredje att-sats anses besvarad.
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