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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Therese Nilssons medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård vid ”Leret”
mellan Herrhagen och Lamberget avslås.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Therese Nilsson att
kommunen anlägger en hundrastgård vid grusplanen – även kallad ”Leret” - mellan
stadsdelarna Herrhagen och Lamberget i Karlstad. Kommunfullmäktige beslutade
den 22 november 2012, § 11, att överlåta beslutanderätten i ärendet till teknik- och
fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens skrivelse den 28 januari 2012.
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 november, § 11.
Therese Nilssons medborgarförslag den 21 november 2012.
Ärende

Therese Nilsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska anlägga en
hundrastgård vid grusplanen – även kallad ”Leret” - mellan stadsdelarna Herrhagen
och Lamberget i Karlstad. Enligt förslagsställaren skulle platsen – som i dag är en
grusad fotbollsplan - passa perfekt att göra om till en hundrastgård. Therese menar
att platsen är stor nog att dela in i tre olika sektioner även om det bästa är att ha en
gård utan sektioner samt att grusunderlaget borgar för lerfria besök i gården.
Vidare ger Therese uttryck för att den nyanlagda rastgården vid Tingvalla
idrottsplats (Sandbäcken) är för liten, inte minst för större hundar och att
underlaget – som ofta består av lera - inte är tillfyllest.
Under 2011-2012 anlade teknik- och fastighetsförvaltningen en hundrastgård vid
Sandbäcken, intill Brigadmuseét i stadsdelen Klara. Tillsammans med några
personer som ansvarar för den dagliga skötseln genomförs ett pilotprojekt att dra
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erfarenheter av inför framtiden. Projektet kommer att utvärderas under 2013 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
förening åtar sig ansvaret för den dagliga skötseln. Innan dess är byggande av
hundrastgårdar ingen verksamhet förvaltningen prioriterar. Med tanke på nämndens
ansträngda ekonomi och de neddragningar som planeras i befintlig verksamhet, finns
i dagsläget begränsat utrymme för ambitionshöjningar inom verksamheter som inte
kan anses utgöra nämndens kärnverksamhet.
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