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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna-Karin Gävert 
0171-626169 
Anna-karin.gavert@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på ordförandeinitiativ - Hundrastgårdar 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Ordförandeinitiativet om hundrastgårdar anses besvarat genom bifogad bilaga 1 
som redovisar principer för föreningssamverkan för att möjliggöra hundrastgårdar 
på kommunal mark.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har under de senaste åren mottagit ett stort antal 
medborgarförslag avseende hundrastgårdar. Nämnden har under 2021 beslutat att 
ställa mark till förfogande om föreningar är intresserade av att driva rastgårdar 
utifrån förvaltningens förslag.  

Mot bakgrund av det ökade antal förfrågningar föreslår Thomas Rådkvist i ett 
ordförandeinitiativ följande:  

- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tre olika principlösningar för 
hundrastgård av typen ”small”, ”medium” och ”large” så att både den externa 
aktören och förvaltningen kan ta ställning till kostnader och utförande som är 
godtagbara. Förvaltningen skall också samtidigt ta fram regler för hur brukandet av 
ytan skall gå till för att säkerställa en säker verksamhet. 

Nämnden beslutade den 21 april att bifalla att initiativet lämnas till förvaltningen för 
beredning. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen har förtydligat i ett bifogat PM hur en föreningssamverkan kan 
genomföras för att möjliggöra hundrastgårdar på kommunal mark. 

Kortfattat innebär det att den förening som är intresserad tar kontakt med 
kommunen för att ha en dialog om lokalisering. Som stöd finns förslag på fyra 
lokaliseringsprinciper; kommunal mark, både öppna ytor och träd som skuggar, 
närhet till gång/promenadstråk (gärna med belysning), en placering som minimerar 
risk för negativa konsekvenser för grannar och djurliv.  
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Utgångsläget vad gäller storlek är att gården bör vara minst 1000 kvadratmeter. 
Om föreningen önskar en större eller mindre hundrastgård sker detta i dialog med 
förvaltningen. Gården ska förses med ett hållbart staket som är minst 1,2 meter 
högt och ha slussgrindar som ger en god tillgänglighet. Aktivitetsutrustning 
(stockar/stenar/stubbar) avgörs i dialog med föreningen. 

Investeringskostnaden påverkas till stor del av gårdens storlek och vilken 
utrustning som krävs på platsen så som belysning, aktivitetsutrustning med mera. 
Kommunen bekostar investeringen och fortsatta driftkostnader enligt avtal med 
föreningen.  

Föreningen ansvarar enligt förslaget för löpande skötsel och avtal skrivs som 
reglerar kommunens och föreningens åtaganden. Förvaltningen och föreningen tar 
fram ordningsregler i dialog.  

Bilaga 1: PM - Svar på ordförandeinitiativ – Hundrastgårdar 
Bilaga 2: Ordförandeinitiativet 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anna-Karin Gävert 
0171-62 61 69 
anna-karin.gavert@enkoping.se 

Bilaga 1 

PM - Svar på ordförandeinitiativ - Hundrastgårdar 

 
Bakgrund 

Tekniska nämnden har under de senaste åren mottagit ett stort antal 
medborgarförslag avseende hundrastgårdar. Nämnden har under 2021 beslutat att 
ställa mark till förfogande om föreningar är intresserade av att driva rastgårdar 
utifrån förvaltningens förslag.  

Mot bakgrund av det ökade antal förfrågningar föreslår Thomas Rådkvist i ett 
ordförandeinitiativ följande:  

- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tre olika principlösningar för 
hundrastgård av typen ”small”, ”medium” och ”large” så att både den externa 
aktören och förvaltningen kan ta ställning till kostnader och utförande som är 
godtagbara. Förvaltningen skall också samtidigt ta fram regler för hur brukandet av 
ytan skall gå till för att säkerställa en säker verksamhet. 

Nämnden beslutade den 21 april att bifalla att initiativet lämnas till förvaltningen för 
beredning.  

Förslag till föreningssamverkan Hundrastgårdar 

För att förtydliga hur föreningssamverkan för att möjliggöra hundrastgårdar på 
kommunal mark föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen följande.  

Intresseanmälan/förfrågningar 

Föreningen anmäler sitt intresse att driva en hundrastgård till kommunen via epost: 
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings 
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping. Kommunen ser över 
förslaget tillsammans med föreningen och bedömer om plasten är lämplig utifrån 
markägoförhållanden, planstöd och närhet till grannar.  
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Om platsen bedöms lämplig förs en dialog om lämplig storlek utifrån en bedömning 
om eventuella andra hundrastgårdar i området samt eventuella konflikter med 
andra intressen. 

Lokaliseringsprinciper Enköping 

 Kommunal mark 

 Gärna ett område som erbjuder såväl öppna ytor som träd för skugga och 
naturliga miljöer som skapar en aktivitetsyta för hundar 

 Längs med gång/promenadstråk, gärna upplysta för att säkerställa visst 
ljus på platsen 

 Placerad på sådant vis att grannar och djurliv inte riskerar påverkas 
negativt 

Storlek och utrustning 

Jordbruksverket och Svenska Kennelföreningen har båda tagit fram riktlinjer för hur 
en hundrastgård bör utformas.  

Flera kommuner runt om i landet, till exempel Västerås, Uppsala och Malmö, har 
själva tagit fram konkreta riktlinjer för hundrastgårdar. En tydlig erfarenhet bland 
kommuner runt om i landet är att det krävs att rastgårdarna är tilltagna i storlek för 
att vara funktionellt attraktiva för så många hundägare som möjligt.  

Hundrastgårdar är en mötesplats för såväl hundar som deras ägare. För att skapa 
en god fysisk tillgänglighet för alla, oberoende rörelseförmåga, behövs ett 
grundutförande med slussgrindar, sittplatser med armstöd och en entré som är 
tillgänglighetsanpassad. 

Storleks principer  

 Som riktlinje bör en hundrastgård vara minst 1000 kvm.  

 Om föreningen önskar en större eller mindre hundrastgård sker detta i 
dialog med förvaltningen.  

Utrustning 

 Staketet bör vara minst 1,2 m högt och iordningställas med en slussgrind 
som möjliggör för driftfordon och förenkla tillgängligheten. Staketet ska 
vara av en modell som är hållbart på platsen. 

 Parksoffa med armstöd, korg för hundlatrin samt ordningsregler ska finnas.  
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Kostnader 

Att anlägga och sköta en hundrastgård innebär merkostnader och det kommer 
variera från fall till fall och vart man placerar hundrastgården. Förslag till 
ansvarsfördelning beskrivs under rubriken Ansvar nedan. 

Driftskostnader avser: 

 Skötsel av grönytor (klippning av gräs /röjning längs staket) om så krävs 

 Skräpplockning 

 Sop- och latrintömning 

 Mindre reparationer som kan uppstå 

Anläggningskostnader grund utförande avser: 

 Stängsel, t.ex. Gunnebo 1,2 m högt ca 800 kr/lpm,  

 Slussgrind (för god tillgänglighet oavsett funktionshinder och 
tillgängligheten för eventuella driftfordon 

 Hundlatrin 

 Sittplatser  

 Ev. papperskorgar och belysning och eventuella markavjämningar samt 
aktivitetsutrustning ingår ej i anläggningskostnaderna (beror på placering 
av hundrastgården) 

Exempel på anläggningskostnader utifrån olika storlekar: 

 Hundrastgård small utgår från grundutförande ovan med en storlek mellan 
750m2 – 950m2 det ger en investeringskostnad på ca 130.000 – 
160.000kr 

  Hundrastgård medium utgår från grundutförande ovan med en storlek 
mellan 1100m2 – 1400m2 det ger en investeringskostnad på ca 185.000kr 
– 235.000kr 

 Hundrastgård large utgår från grundutförande ovan med en storlek mellan 
2000m2 – 2500m2 det ger en investeringskostnad på ca 340.000kr – 
420.000kr 
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Ansvar  

Föreningens ansvar 

Föreningen åtar sig att hålla området öppet för allmänheten utan kostnad. Området 
ska hållas i vårdat skick och föreningen har kontakten mot besökarna i 
hundrastgården. Föreningen ansvarar för löpande tillsyn, renhållning i form av 
skräpplockning samt upptagning av hundlatrin inom område samt återställning av 
eventuella håligheter längs staket eller på området. Föreningen ansvarar i vissa fall 
för tömning av hundlatriner, detta avgörs från fall till fall beroende på om 
kommunen har åtaganden i närområdet. 

Det står föreningen fritt att anordna aktiviteter i hundrastgården, om så krävs ska 
tillstånd för platsupplåtelse sökas hos polisen.  

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att säkerställa en lämplig placering av hundrastgården. 
Marken upplåts kostnadsfritt genom ett avtal med ansvarig förening. Kommunen 
bekostar anläggningen av staket, grind, parksoffa samt hundlatrin i anslutning till 
entrén.  

Kommunen bekostar driften av till exempel röjning längs staket samt viss klippning 
av gräsytorna, förutsatt att ytorna är väl avstädade samt mindre reparationer av 
staket och grindar. Kommunen ansvarar i vissa fall för tömning av hundlatriner, 
detta avgörs från fall till fall beroende på om kommunen har åtaganden i 
närområdet. 

Avtal 

För att förtydliga föreningens och kommunens ansvar upprättas ett avtal. För att 
investeringen ska genomföras föreslås avtalstiden löpa på 5 år och därefter 
diskuteras förlängning mellan parterna och utifrån eventuellt nya riktlinjer. Avtalet 
ska reglera föreningens åtaganden. Avtalet kan sägas upp av kommunen i fall där 
föreningen inte fullföljer sitt åtagande, då kan en annan förening erbjudas att driva 
hundrastgården vidare.  

I de fall där avtalspart upphör och/eller saknas får förvaltningen föra en dialog om 
nedläggning eller fortsatt drift utifrån förvaltningens uppdrag och driftsbudget.  

Ordningsregler 

Förvaltningen avser föra en dialog med föreningen om ordningsregler, med 
utgångsläge från exemplet nedan. 
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Exempel på ordningsregler: 

 Visa hänsyn till hundar och människor.  

 Plocka alltid upp efter din hund.  

 Detta är inget som ingår i kommunens drift.  

 Du kan inte reservera eller boka hundrastgården.  

 Dela på tiden i inhägnaden så att alla kan och hinner använda 
hundrastgården.  

 Fråga gärna innan du släpper in din hund.  

 Kom ihåg att hålla uppsikt över din hund. Du måste kunna kalla på den.   

 Observera att om din hund löper, är sjuk eller aggressiv, får den inte vara i 
hundrastgården.  

 Var rädd om hundrastgården och växterna. 

 Låt inte din hund gräva gropar i gräsmattan.  

 Tänk på dem som bor runt omkring och stör inte med höga ljud efter 22.00.  

 Hundrastgården snöröjs och halkbekämpas inte vintertid 

  

Fortsatt arbete 

På sikt finns behov av att ta fram en riktlinje eller ett program för hundrastgårdar i 
Enköping. På så sätt kan förvaltningen analysera behovet och säkerställa en bra 
lokalisering i hela kommunen.  

 

Anna-Karin Gävert 

Stadsträdgårdsmästare 

Enköpings kommun 

 

Patrik Wallin 

Landskapsarkitekt 

Enköpings kommun 
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Tekniska nämnden 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 50 Ärendenummer TF2021/411 

Ordförandeinitiativ - Hundrastgårdar 

Beslut 
Tekniska nämnden lämnar över ordförandeinitiativet om hundrastgårdar till 
förvaltningen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden får in allt fler förfrågningar om hundrastgårdar från flera håll i 
kommunen. På förra nämndmötet beslutade nämnden att förvaltningen kan ställa 
mark till förfogande om föreningar är intresserade av att driva rastgårdar. 

Av medborgarförslagen att döma finns väldigt olika behov av utrymme och 
förvaltningen har inte tagit ställning till vad som kan tillhandahållas avseende 
storlek , utrustning, godtagbar standard eller vem som bäst skall ordna med dessa 
anläggningar på kommunens mark. 

 För att underlätta för Tekniska nämndens och förvaltningen samt potentiella 
föreningar att hitta lösningar föreslår jag: 

- att förvaltningen får i uppdrag att ta fram tre olika principlösningar för 
hundrastgård av typen ”small”, ”medium” och ”large” så att både den externa 
aktören och förvaltningen kan ta ställning till kostnader och utförande som är 
godtagbara. Förvaltningen skall också samtidigt ta fram regler för hur brukandet av 
ytan skall gå till för att säkerställa en säker verksamhet. 

Tomas Rådkvist (MP) 

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar avslag eftersom han anser att hundrastgårdar inte 
tillhör tekniska nämndens verksamhetsområde. 

Beslutsgång 
Ordöfrande frågar vilka som röstar för att lämna över ordförandeinitiativet till 
förvaltningen för beredning och vilka som röstar för att ordförandeinitiativet avslås. 
Han finner att initiativet lämnas till förvaltningen för beredning. 

__________
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