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Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Hundrastplatser och hundrastgårdar
Förvaltningens förslag till beslut
1. Att Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att inte inrätta inhägnade
hundrastgårdar
2. Omedelbar justering

Steinunn Á Håkansson

Rune Ney

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Samhällsservice.
Bakgrund
Medborgarförslaget gällande hundgårdar inkom till förvaltningen 2010-04-30.
Medborgarförslaget anmäldes vid stadsdelsnämndens sammanträde 2010-05-20,
där medborgarna är välkomna att vara med på den öppna delen och berätta mer om
sina förslag. Skärholmens stadsdelsnämnd beslöt vid sammanträdet att
medborgarförslaget ”att anlägga en hundgård” lämnas till förvaltningen för
beredning.
I Skärholmens finns inga inhägnade hundrastgårdar, med det finns några
hundrastområden, se bilaga 2.
I stadens övergripande information om ”Hundrastplatser och hundrastgårdar” står
det att hunden ska hållas kopplad utom på hundrastplatser som kommunen
anordnat. I Stockholm råder kopplingstvång. Det innebär att hunden alltid ska
hållas kopplad på offentlig plats, utom på kommunens hundrastplatser. I alla
hundrastområden råder särskilda krav på tillsyn av hunden under perioden 1 mars20 augusti, enligt § 16 i lagen om tillsyn av hundar och katter. Detta med hänsyn
till de vilda djur som vistas i området. Tikar ska under löptid vara kopplade när de
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visats utanför inhägnade områden. Hundar får inte vistas inom vissa områden eller
på badplatser.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Att anlägga hundrastgårdar inom förvaltningen medför nya investeringar, extra
tillsyn och skötsel. Även om hundägaren har ansvar för att plocka upp förorening
efter sin hund längs gator och parkvägar samt i hundgårdarna, har kommunen
tillsynsansvaret. Förvaltningen är medveten om att det finns vissa problem med
hundägare som rastar sina hundar i parker och på förskolegårdar med mera.
Hundförbudsskyltar som är uppsatta rivs ner och stolpar vandaliseras.
Förvaltningen har kontakt med polisen avseende detta problem och medborgare i
Skärholmen kan ta kontakt med polisen i denna fråga. Förvaltningen satsar för
närvarande resurserna på spontanidrottsplatser och redskap för utegymnastik.
Om resurser finns i framtiden kan förvaltningen överväga att utreda frågan igen.
Bilagor
1. Medborgarförslaget
2. Karta över hundrastområden
3. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
4. Att äga och ha djur i Stockholm

Hundrastplatser och hundrastgårdar
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