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Medborgarförslag - anlägg en hundrastgård vid 
"Leret" mellan Herrhagen och Lamberget 
Dnr TFN-2012-1716     Dpl 66 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Maud Johanssons medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård vid 
”Leret” mellan Herrhagen och Lamberget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Maud Johansson att 
kommunen anlägger en hundrastgård vid ”Leret” mellan Herrhagen och 
Lamberget. Kommunfullmäktige beslutade den 23 augusti 2012, § 11, att överlåta 
beslutanderätten i ärendet till teknik- och fastighetsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens skrivelse den 18 september 2012. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 23 augusti, § 11. 
Maud Johanssons medborgarförslag den 12 juli 2012. 
 
Ärende 
Maud Johansson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en 
hundrastgård vid ”Leret” mellan stadsdelarna Herrhagen och Lamberget i Karlstad. 
Enligt förslagsställaren skulle platsen – som i dag är en grusad fotbollsplan med 
stängsel utmed kortsidorna – vara lämplig som hundrastgård om också långsidorna 
försågs med stängsel. Maud menar att platsen är oanvänd i dagsläget och att det är 
bättre att hundar springer där – än lösa överallt. 
 
Helt nyligen har teknik- och fastighetsförvaltningen anlagt en hundrastgård vid 
Sandbäcken, intill Brigadmuseét i stadsdelen Klara. Tillsammans med några 
personer som ansvarar för den dagliga skötseln genomförs ett pilotprojekt att dra 
erfarenheter av inför framtiden. Projektet kommer att utvärderas efter något år och 
faller det väl ut kan en rastgård per distrikt vara aktuell att anlägga på lämpliga 
platser. En förutsättning är, liksom på befintlig hundrastgård, att någon enskild eller 



Dnr TFN-2012-1716     Dpl 66 sid 2 (2)

 

 

förening åtar sig ansvaret för den dagliga skötseln. Innan dess är byggande av 
hundrastgårdar ingen verksamhet förvaltningen prioriterar. 
 
Hundrastgårdar har bäring på följande kommunala mål: 

 Tillväxt då goda utemiljöer bedöms stärka kommunens attraktionskraft och 
sociala hållbarhet. 

 Folkhälsa genom att åtgärderna bildar mötesplatser vilket främjar kontakter 
människor emellan. 

 Trygghet då åtgärden bidrar till att människor är ute i områdena vid olika 
tider på dygnet. 

 Jämställdhet och handikappolitiskt perspektiv då hundarna kan få 
motionera oavsett vissa funktionshinder och nedsatt ork. 

 Integration och mångfald då rastgården utgör en mötesplats där människor 
samlas kring en förenande aktivitet och gemensamt intresse. 

 Äldre som tangerar såväl Folkhälsa som Jämställdhet och 
handikapppolitiskt perspektiv. 

 
 
 
Hans Wennerholm Alf Johansson 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Maud Johansson 
Alf Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Mikael Lundh, teknik- och fastighetsförvaltningen 


