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Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar 
 
Sammanfattning 
Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund. Förslagsställaren 
skriver att man har följande förslag: 
Ett inhägnat område i parken intill hemköp; 
Möjlighet för hundar att kunna röra sig ute utan koppel och även kunna umgås med andra 
hundar mer avslappnat. 
 
I förslaget skriver man vidare att det finns en önskan från ett antal individer att ha en 
inhägnad plats för hundar. Förslagsställaren har utifrån egna observationer identifierat ett 
outnyttjat område i parken intill lekplatsen.   
 
Förslaget har beretts och man bedömer att en hundrastgård inte ligger inom kommunens 
verksamhet samt platsen bedöms inte som lämplig för sådan verksamhet.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-09 
Medborgarförslag inkommen 2022-03-09 
KF §50/2022-03-21 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås. 
 
 
Kerstin Andersson 
Nämndsamordnare 
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Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Bakgrund 
Den 9 mars 2022 inkom ett medborgarförslag från Eva Westerlund. Förlaget lyftes hos 
kommunfullmäktige den 21 mars 2022 där man beslutade att ärendet skulle beredas av 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomisk bedömning 
En hundrastgård skulle innebära att man behöver avsätta medel för att projektera, bygga 
och genomföra löpande drift av en sådan anläggning. Detta finns inte budgeterat för och då 
verksamheten inte heller bedöms falla inom kommunens verksamhetsområde så kommer en 
sådan översyn av ekonomiska medel inte göras. 
 
Juridisk bedömning 
I 2 kap 1-2§§ Kommunallag (2017:725) så beskrivs det vad en kommun ansvarar över och 
vad andra ansvarar för. En kommun får ta hand om ärenden av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens område, om inte angelägenheten är av sådan karaktär att det 
faller inom statens, en annan kommuns eller regionens verksamhetsområden.  

 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Ej tillämplig då en hundrastgård inte bedöms falla inom kommunens verksamhetsområde.  
 
Samverkan 
Ärendet bedöms inte vara aktuell för samverkan.  

 
Motivering av förslag till beslut 
Platsen som anges i förslaget ligger intill en lekplats i parken vid hemköp i centrala 
Herrljunga. Stadsparken är en centralt belägen plats där medborgare ska kunna röra sig fritt 
och den ska kunna nyttjas utav allmänheten. För att en hundrastgård ska fylla sitt syfte med 
att hundar ska kunna springa fritt och socialisera sig behöver man hägna in ett större 
område, vilket skulle innebära att stadsparkens allmänna yta skulle bli markant mindre.  
 
Platsen bedöms även olämplig utifrån att hundrastgården då skulle ligga precis bredvid en 
lekplats där barn kan ströva fritt. Även om barnen bör vara under uppsikt av 
vårdnadshavare och hundarna ska vara under uppsikt av sin ägare, så kan man ändå inte 
garantera en fullständig kontroll över barn som leker respektive hundar som springer löst.  
Även om platserna skulle vara begränsade till varsina ytor så är det ändå en risk med att ha 
en lekplats och en hundrastgård i så nära anslutning till varandra.  
 
En hundrastgård bedöms inte heller ligga inom kommunens verksamhetsområde. 
Upprättandet och driften av en sådan plats bedöms göras av en befintlig förening eller en 
nyskapad förening. En sådan förening skulle då ha möjlighet att söka föreningsbidrag för 
upprättande av en hundrastgård. 
 

 
 


	Svar på medborgarförslag om inhägnat område för hundar
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ekonomisk bedömning
	Juridisk bedömning
	Miljökonsekvensbeskrivning
	Samverkan
	Motivering av förslag till beslut


