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Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Ransta 

INLEDNING 
Margareta Jonsson inkom den 27 oktober 2020 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Ransta. 

Beredning 
Svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordförande 2021-05-18 
Yttrande från stadsträdgårdsmästare 2021-02-09 
Medborgarförslag från Margareta Jonsson 2020-10-27 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26) § 117 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 

14 (26) 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Ransta 
Margareta Jonsson inkom den 27 oktober 2020 med rubricerat medborgarförslag. 

Förslagsställaren hänvisar till att Ransta är näst största orten i Sala kommun. Det 
saknas dock hundrastgård till skillnad mot i Sala där det finns tre stycken. 
Förslagsställaren hänvisar till lämpliga områden och påpekar att man inte ska 
behöva ta bilen för att aktivera sin hund. Det är inte ett bra alternativ varken mi ljö
eller tidsmässigt, 

Medborgarförslaget har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrande framgår att en av de tre rastgårdar som hänvisas till har funnits sedan 
lång tid tillbaka. De övriga två är uppförda under 2019. De ligger bredvid varandra 
och tanken är att de ska komplettera varandra för hundar med olika behov. 

För att uppföra en hundrastgård bedöms investeringsmedel om cirka 300 000 
kronor behövas. Sedan tillkommer återkommande skötsel. På kommunens mindre 
orter innebär det att personal ska förflytta sig dit för att utföra arbetet. 

Sedan tidigare har det utöver Ransta även inkommit önskemål från andra orter om 
att ha egna hundrastgårdar. Om det ska finnas rastgårdar på alla orter kommer det 
att generera ökade kostnader, både i investering och i drift. 

När kommunen växer uppstår också ökade behov av a llmänna ytor som till exempel 
parker, ytor för spontanidrott eller hundrastgårdar. Detta behov måste beaktas i 
planprocessen, så att kommunen i sitt detaljplanearbete planerar in denna typ av 
ytor. En hundrastgård i Ransta skulle med fördel kunna planeras in när parker 
anläggs vid exploatering av tex Bältarhagen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

,t 1edborgarförslaget besvarat. 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2021-05-18 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

kommun.info@sa la.se 
www.sala .se 

Anders Wigelsbo 
Kommunsty relsens ord fö rande 

anders.wigelsbo@sa la.se 
Direkt: 0224-74 71 00 



YTTRANDE 

H undrastgård i Ransta 
Ett medborgarförslag har inkommit om att uppföra en hundrastgård i Ransta. 
Tekniska kontoret har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. 
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Förslagsställaren hänvisar till att det finns tre hundrastgårdar i Sala. En av dessa har 
funnits sen långt tillbaka på Bryggeriet och de andra två uppfördes 2019 bredvid 
varandra och tanken är att dessa två ska komplettera varandra för hundar med olika 
behov. En stor del av året får hundar inte gå lösa i naturen vilket de har ett stort 
behov av. 

Några förslag på placering finns med i förslaget. Blir beslutet att bifalla motionen 
måste placeringen undersökas noga så att ingen boende blir störd av den och ha en 
central placering. 

För att uppföra hundrastgården bedöms investeringsmedel på ca 300tkr behövas, 
sedan tillkommer återkommande skötsel, se konsekvenser. 

Konsekvenser 

En konsekvens är att det blir en ökad drift för yta som inte sköts idag. I en redan 
tight driftbudet för parken blir det en prioriteringsfråga om inte nya medel skjuts 
till. Det kostar oftast mer för skötsel i småorterna då personal måste förflytta sig dit 
för att utföra arbetet. 

Sedan tidigare har vi fått in önskemål om att andra orter också vill ha en 
hundrastgård. En konsekvens kan bli att alla småorter kommer vilja ha en egen 
hundrastgård, vilket genererar ökade kostnader både i investering och i drift. Det är 
en politisk fråga om hundrastgårdar ska prioriteras före andra investeringar i 
kommunen. 

Kristin Hedman 

Stadsträdgårdsmästare 
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Medborgarförslag till kommunen 

Sala Kommun SALA KOMMUN 
Box 304, 733 25 Sala 

kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontaktperson 

Posto 

Om ni är flera som lämnar in förslaget tillsammans. ange vilka ni år (I.ex. en skolklass eller grannar) 

Förslag 
Du kan också bifoga en bilaga med ert förslag eller en bild 

Motivering 
Du kan också bifoga en bilaga med motiveringen 

Bilagor 

~ Förstag 

{J Motivering 

Ditt medborgarförslag blir en offentlig handling 

lnk. 2020 -10- 2 7 
Diarienr 

Dpb: 

s~ 

När du lämnat in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling vilket innebär att vem som helst får läsa handlingen eller 
kopiera den. Ditt namn kommer att finnas med i protokoll och föredragningslistor som publiceras på kommunens webbplats. 

Underskrift 

Datum och underskrift 



l'mSALA r.11 KOMMUN 

Sala Kommun 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 



Förslag 

Att det byggs en hundrastgård i Ransta. 

Ransta är kommunens näst största ort och enligt jordbruksverket finns det 237 registrerade 

hundar i Ransta. Det är 28 % av invånarna. 

Sala har fått 3 stycken hundrastgårdar. 

I Sala finns det 2101 registrerade hundar, det är 16 % av invånarna som har hund. 

Vi behöver få en rastgård i Ransta så att man kan släppa sina hundar lösa på ett säkert sätt. 

Det finns flera grönområden som är kommunens mark som inte utnyttjas eftersom de sköts 

så dåligt av er. 

Vid heboplan finns en stor grönyta som klipps ca 2 ggr per sommar, den används inte av 

någon. 

Mellan Wibergsvägen och Hällbyvägen finns en grönyta som inte heller sköts om så den kan 

användas. 

Vi som bor i Ransta betalar lika mycket i skatt som de som de boende i Sala. 

Jag vet att vi kan använda rastgårdarna i Sala men att behöva ta bilen för att aktivera sin 

hund på ett säkert sätt känns inte som något bra alternativ, varken miljömässigt eller 

tidsmässigt. 
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