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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

Avslå Kristina Staaff-Liljegrens medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård
i Molkom.
Sammanfattning av ärendet

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige förslår Kristina Staaff-Liljegren att
kommunen anlägger en hundrastgård i Molkom. Kommunfullmäktige beslutade
den 14 mars 2013, § 8, att överlåta beslutanderätten i ärendet till teknik- och
fastighetsnämnden.
Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2013
Kommunfullmäktiges protokoll den 14 mars 2013, § 8.
Kristina Staaff-Liljegren medborgarförslag den 21 februari 2013
Ärende

Kristina Staaff-Liljegren har lämnat in ett medborgarförslag om att bygga en
hundrastgård i Molkom. Staaff-Liljegren har genom jordbruksverkets statistik tagit
reda på att utav Karlstads drygt 5500 hundar så finns ca 10 % i Molkomtrakten.
Hon anser vidare att en hundrastgård i Molkom skulle vara en tillgång för
hundägarna eftersom det i dagsläge inte finns plats att låta hundarna vistas lösa i
samhället. Kristina Staaff-Liljegeren informerar också om att Molkoms hundklubb
med ca 80 medlemmar kanske skulle kunna sköta och ha tillsyn över en hundrastgård i Molkom.
Karlstad kommun har byggt en hundrastgård vid Sandbäcken i Karlstad. Den
kommer att utvärderas i sommar och efter utvärderingen tar vi ställning till om det
kommer att byggas fler hundrastgårdar i Karlstad kommun.

Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se
Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-183410 E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PlusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213

Dnr TNF-2013-535

I andra kommuner har hundrastgårdar blivit en mötesplats för både hundar och
hundägare. Trenden är att antalet hundar ökar i tätorterna och med det efterfrågan
på fler hundrastgårdar.
Att en hundklubb eller en annan förening vill ta hand om den dagliga skötseln i
hundrastgården är en förutsättning för att bygga fler hundrastgårdar men samtidigt
är inte hundrastgårdar en prioriterad verksamhet för förvaltningen, särskilt inte med
tanke på nuvarande ansträngda ekonomi.

Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör

Alf Johansson
enhetschef
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