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Kommunfullmäktige 

KF§60 KS 2012/35 

Redovisning av beredningen av medborgarförslag om inrättan
de av en hundrastgård inom Bålsta tätort 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har tre medborgarförslag med önskemål om att an
lägga hundrastgårdar inkommit. De två fårsta inkom under 2009 och det 
tredje inkom i december 2011. Fullmäktige har överlämnat de tre fårslagen 
till miljö- och tekniknämnden, för beredning. 

Nämnden redovisar i sin senaste behandling av ärendet 2013-05-06, § 48, att 
150 000 kr är reserverad i nämndens budget får år 2013 får att ordna en 
stängslad rastgård, tillsamman med viss kringutrustning. Om rastgården 
uppfårs på en yta mellan Gröna Dalenskolan och koloniområdet, tillkommer 
en årlig driftkostnad får anläggningen på ca 45 000 kr. Under ärendets be
redning har fråga aktualiserats om anläggningens drift skulle kunna utfåras 
av en ideell förening, något som kommunstyrelsen och milj ö- och teknile
nämnden uppmärksammats. 

Nämnden beslutar vid samma tillfälle att nämnden ger förvaltningen i upp
drag att uppfåra en hundrastgård på nämnd plats, under fårutsättning att en 
fårening bildas, som tar hand om drift och skötsel av hundrastgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 79 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2009-09-28, § 82 
Medborgarförslag behandlat av fullmäktige 2011-12-19, § 138 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-02-20, § 17 
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 71 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2012-10-01, § 92 
Miljö- och tekniknämndens beslut 2013-05-06, § 48 
Tjänsteskrivelse 2013-08-07 
Arbetsutskottets forslag till beslut 2013-08-20, § 91 
Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2013-09-02, § 114. 

Styrelsen tillstyrker miljö- och tekniknämndens fårslag om att en hundrast
gård inrättas fårutsatt att en fårening som ansvarar får gårdens skötsel bil
das. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande: 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall kommunstyrelsens fårslag till beslut med 
ändringen att kravet på föreningsbildning för skötsel av anläggningen ska, 
utgå. 
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Omröstning 
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, styrelsens förslag och 
Hägglunds (S) förslag. Ordföranden föreslår att dessa prövas mot varandra. 
Fullmäktige godkänner detta. Efter prövning av styrelsens förslag och 
I:Iägglunds (S) yrkande konstateras att fullmäktige beslutar enligt Hägglunds 
(S) yrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att bifalla de tre medborgarförslagen om inrättandet 
av en hundrastgård genom att uppdra till miljö- och tekn.iknämnden-att .. 
uppföra en hundrastgård i enlighet med nämndens redovisning 
2013-05-06, § 48, undantaget krav om att en förening bildas för skötsel 
av anläggningen. 

Beslutsexpediering 
F örslagsställare 
Milj ö- och tekniknämnden 
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