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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om att anordna en
begravningsplats för sällskapsdjur inom Eskilstuna
kommun
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom i oktober 2015 gällande önskemål om att kommunen
anordnar en begravningsplats för sällskapsdjur inom Eskilstuna kommun. Medborgaren önskar en enklare begravningsplats och menar att det finns ett uppdämt behov av begravningsplatser just för sällskapsdjur.

Bakgrund
Frågan har varit uppe tidigare några gånger i kommunen. Senast var det 2013 då
kommunen avslog medborgarförslaget.
År 1994 och 1997 hänvisade kommunen till hur den kommande översiktsplanen
skulle hantera frågan. År 2002 gjorde Park- och idrottskontoret en utredning av ett
möjligt läge i norra delen av Djurgården. Platsen visade sig vara för kuperad.
I översiktsplanen från år 2005 pekades några lämpliga lägen ut. År 2006 tog
Stadsbyggnadsförvaltningen fram ett antal önskvärda kriterier som en begravningsplats för sällskapsdjur bör uppfylla. År 2008 arbetade Kommunledningskontoret
med att utforma en begravningsplats inom ett av de anvisade lägena; mitt för infarten till Skogstorp, ca 300 m söder om Medbacken. Efter protester från närboende
lades arbetet ned och ett nytt förslag till läge togs fram år 2009. Denna gång var
platsen en sluttning söder om Vilsta industriområde. Arbetet avslutades i och med
att anläggningskostnaderna visade sig bli för höga.
År 2010 kompletterades kriterierna som begravningsplatsen bör uppfylla.
Kommunledningskontoret anlitade AQ Arkitekter som tog fram ett antal lämpliga
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platser utifrån de nya kriterierna. En plats öster om rondellen där Skogstorpsvägen
och Fröslundavägen korsar varandra valdes ut. År 2011 arbetade kommunens
Projektavdelning fram projekteringshandlingar. Arbetet lades ned på grund av att
kommunens egna interna remissinstanser sade nej till placeringen.

Kommunledningskontorets bedömning
Kommunledningskontoret anser inte att det ligger inom det kommunala uppdraget
att driva en begravningsplats för sällskapsdjur. Däremot ser kontoret positivt på att
sälja mark till en intressent som vill ta ett långsiktigt ansvar för att driva en sådan
begravningsplats. Eftersom det idag inte finns någon förfrågan från en sådan intressent föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget avslås.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör
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§ 245
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Anlägg en djurkyrkogård
(KSKF/2015:500)
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga en djurkyrkogård, har lämnats in till
kommunfullmäktige den 13 oktober 2015.
Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella
krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av
kommunen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget ska överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.
_____

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för åtgärd
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