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KS § 175 Motion: Angående anläggande av 
hundrastgård i Aneby tätort
Dnr KS 2021/488

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Motionssvar
Aneby kommun är positiv till alla hälsofrämjande aktiviteter. 

Förutom de idrottshallar som används i skolverksamhet driver kommunen inga 
egna idrottsanläggningar, föreningslivet äger och driver sina egna anläggningar. 
Kommunen stöttar föreningarna genom att årligen, efter ansökan, utbetala 
föreningsbidrag motsvarande 1,1 miljoner kronor. 
 
Den investering som krävs för att skapa en hundrastgård i kommunal regi kräver 
beslut i budgetberedningen. Utöver investeringskostnaden kommer drift och 
underhållskostnad, vilket även påverkar den kommunala driftbudgeten. Aneby 
kommuns bedömning är kostnaden för drift och skötsel av en hundrastgård 
sannolikt kommer bli högre än vad som anges i motionen. 
 
Det finns en aktiv brukshundklubb strax norr om Stalpet, anläggningen motsvarar 
flera av de önskemål som återfinns i motionen. Som medlem i 
brukshundsklubben får man tillgång till deras anläggning.

Ärendebeskrivning 
Vänsterpartiet Aneby har genom Pia Eliasson i en motion till kommunfullmäktige 
yrkat på att en hundrastgård med ett antal agilityövningar och en gräsplan ska 
anläggas i Aneby tätort eller dess närhet. Motionsställaren menar att hundar är en 
viktig del i samhället både i ett hälsofrämjande perspektiv och i ett socialt 
perspektiv.

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2022-11-24
Motionssvar, 2022-08-17¨
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2022-08-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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