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Svar på medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2021 § 151 att till 
kommunstyrelsen remittera och besluta om medborgarförslag om en 
tvådelad hundrasthage i på Rävlanda hed. 
 
Platsen ingår i ett natur- och friluftsområde som under de senaste femton 
åren utvecklats till en plats med karaktär av stadspark. Det finns bana för 
mountainbikecykling, motionsspår, fiskebrygga, botanisk trädgård samt 
hinder/aktivitetsbana. Rävlanda hed angränsar till flera byggnader såsom 
Rävlandaskolan, bibliotek, församlingshem, gruppboende, äldreboende, 
idrottshall, två fotbollsplaner, föreningsgård och hembygdsgård. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 att till kommunstyrelsen remittera ett 
liknande förslag som avsåg en annan plats i Rävlanda. Kommunstyrelsen 
beslutade då att avslå medborgarförslaget om hundrastgård på den 
föreslagna platsen men gav förvaltningen i uppdrag att undersöka en 
alternativ placering. Förvaltningen återrapporterade uppdraget med förslag 
om placering på Rävlanda hed, vilket är en lämplig placering utifrån 
tillgänglighetshänseende och kommunstyrelsen beslutade då att uppdraget 
var avslutat. Beslutet om att anlägga en hundrastgård i Rävlanda har ännu 
inte genomförts. Bedömningen från 2017 kvarstår dock att det aktuella 
området kan kompletteras med en hundrastgård.  
 
Det finns två hundrastgårdar i kommunen, i Mölnlycke och Landvetter med 
en storlek på 1000-1500 kvm. I Rävlanda finns i dagsläget ingen 
hundrastgård.  
 
Under förutsättning att hundrasthage/gård kan byggas utan markarbete 
uppgår kostnaderna för 40 x 40 meter till cirka 70 tkr. Därefter tillkommer 
årlig kostnad för skötsel och tillsyn. I det aktuella området i Rävlanda är det 
möjligt att anlägga en hundrasthage som är något större än 40 x 40 meter. 
Förvaltningen bedömer att hundrastgården bör anläggas på en plats inom 
området där markarbete ej är nödvändigt.  
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Förvaltningen bedömer att det finns fördelar med att anlägga en 
hundrastgård i Rävlanda för en likvärdig service i kommunens olika delar. 
Förvaltningen ser även potentiella vinster av ökad närvaro i det aktuella 
området ur ett trygghetsperspektiv.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 17 januari 2021 
 Medborgarförslag om hundrasthage i Rävlanda 
 Uppdrag alternativ placering av hundrastgård i Rävlanda 

kommunstyrelsen 29 maj 2017 § 191.  
 
 
 
 
Päivi Malmsten                                           Susanna Eskilsson Juhlin 
Sektorchef                                                   Verksamhetschef  
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Medborgarförslag..aas 
ommunstyrelsen 

Här skriver du rubriken på ditt medborgarförslag . 

Hundrallaae Rd«lola] /sen Twee 
2021 -05-31 

+la«'Aas± he 
Glöm inte att fylla i kontaktuppgifter och att underteckna ditt förslag. Anonyma förslag 
behandlas inte. Ofullständiga uppgifter kan leda till att förslaget inte behandlas. 
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