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§ 58

Svar på motion från Margareta Brunner (SD)
om att ordna en hundrastgård i Söderby

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Margareta Brunner (SD) har inkommit med en motion där hon
yrkar att Haninge kommun ordnar en hundrastgård på kullen
mellan Myrmalmsringen och Söderbyleden eller på ängen mellan
kolonilotterna och gångvägen. Motionären menar att det är många
hundägare i Söderby som saknar en naturlig samlingsplats och
därför önskar en hundrastgård i samma område som de bor i.
Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden.
I sitt remissvar redogör nämnden för att det idag finns sju
hundrastgårdar i kommunen men att det, efter en stor mängd
medborgarförslag om hundrastgårdar, har beslutats om en utökning
med ytterligare sex platser. De föreslagna platserna för detta är
Vega, Gudö, Vendelsömalm, Handen (södra delen), Västerhaninge
(södra delen) och Dalarö. Målsättningen är att genomförandet ska
ske under år 2021 och 2022.
Den plats som föreslås av motionären är inte kommunal mark utan
tillhör samfälligheten intill. Därmed kommer platsen inte bli aktuell
som kommunal hundrastgård.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra än
det som redogörs i remissvaret från stadsbyggnadsnämnden.
Motionens yrkande föreslås avslås.
Underlag för beslut

- Motionen
- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-12 § 11
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar

Utdragsbestyrkande
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1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Sverigedemokraternas
yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: Motionären
Stadsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

