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2. Stadsdelsnämnden beslutar att inte inrätta inhägnade hundrastgårdar.
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Sammanfattning
Två medborgarförslag om anläggande av hundrastgårdar har inkommit till
stadsdelsnämnden. I Stockholm förekommer hundrastgårdar främst i innerstaden
med några få undantag. Förvaltningen anser det tveksamt att allmän platsmark
inhägnas enbart för en grupp. I Skärholmen finns god tillgång till
hundrastområden där ägarna kan släppa sina hundar fria utan koppel. I innerstaden
samt ytterstadsområden som exploateras som i Liljeholmen och där det då blir
längre till hundrastområdena kan det dock vara motiverat med hundrastgårdar. I
Stockholm finns ingen policy kring hundrastgårdar. Förvaltningen anser att det
centralt bör tas fram en policy så att det blir en likvärdig bedömning i de olika
stadsdelarna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Samhällsservice.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag 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. Förvaltningens redovisning av ärendet behandlades vid nämndens
sammanträde 2010-09-30, där det beslutades att ärendet skulle återremimitteras till
förvaltningen och förvaltningen fick i uppdrag att svara på följande frågor:
 Kostnad för en hundrastgård?
 Hur andra stadsdelar löst detta?
 Vilket behov av en hundrastgård finns det i stadsdelen?
Ytterligare ett medborgarförslag gällande hundrastgårdar inkom till förvaltningen
2010-08-17. Medborgarförslaget anmäldes vid nämndens sammanträde 2010-0930. Nämnden beslöt vid sammanträdet att medborgarförslaget ”anläggande av
hundgård” (dnr 1.2.4/478-2020) biläggs detta ärende.
Medborgarförslagen
I det första medborgarförslaget föreslås en hundrastgård anläggas i Vårberg. Enligt
förslagsställaren rastar nu en del hundägare sina hundar på en förskolegård på
Stångholmsbacken.
I det andra medborgarförslaget föreslås en hundrastgård anläggas i Sätra,
förslagsvis vid tunnelbanespåret på andra sidan Kulans lekpark. Förslagsställaren
anger att önskemålet kommer av att hundar ska få kunna röra sig fria utan koppel.
Förvaltningens redovisning och synpunkter
I Skärholmens finns inga inhägnade hundrastgårdar, men det finns tre
hundrastområden, se bilaga 3. En hundrastgård är ett inhägnat område där hundar
kan springa lösa. Ett hundrastområde är ett område, oftast naturmark, där man kan
släppa hunden om man har den under uppsikt och kan återkalla den. I stadens
övergripande information om ”Hundrastplatser och hundrastgårdar” står det att
hunden ska hållas kopplad utom på de 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 mars-20 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 visats utanför
inhägnade områden. Hundar får inte vistas inom vissa områden eller på badplatser.
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Situationen i andra stadsdelar
I Stockholm förekommer hundrastgårdar främst i innerstaden med några få
undantag. Förslag om nya hundrastgårdar avstyrks ofta i ytterstaden eftersom det
finns stor tillgång till hundrastområden. Det ser dock olika ut från stadsdel till
stadsdel. I Skarpnäck, Älvsjö, Farsta, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta
anläggs inga hundrastgårdar utan de hänvisar till hundrastområdena. I Bromma har
en förening gjort en donation för ett hundrastområde i naturreservatet
Judarnskogen. Hundrastområdet är omgärdat av ett stängsel, i övrigt finns det inga
hundrastgårdar. Stadsdelsförvaltningen i Bromma anser dock att en hundrastgård
kan prövas i Mariehäll som är en av de parkfattigaste stadsdelarna i Bromma vilket i
kombination med ett högt exploateringstal riskerar att leda till konflikter mellan
hundägare och övriga boende. Enligt förvaltningen bör Mariehäll med sin
stadsmässighet erhålla en inhägnad hundrastgård, bekostad inom ramen för
exploateringarna.
I Hägersten-Liljeholmen har man efter önskemål från medborgare nyligen inrättat
en hundrastgård i Årstadal. De planerar även att anlägga ytterligare två i
stadsdelen. Anledningen till att stadsdelen har valt att anlägga hundrastgårdar är
önskemål från medborgare samt problem med lösspringande hundar.
Förhoppningen är att fler ska koppla sina hundar om det finns hundrastgårdar. I
övrigt försöker Hägersten-Liljeholmen vara restriktiva med hundrastgårdar, dels
med anledning av driften och dels för att det råder brist på ytor att använda för
detta ändamål. Inriktningen har varit placering med centralt läge i stadsdelen där
nybyggnationen är störst och tillgången på parker mindre än i övriga
stadsdelsområdet. Vid anläggande av hundrastgårdar tas inte öppna gräs- eller
grusytor i anspråk. Hägersten-Liljeholmens policy är istället att inrätta dem i
naturmark, gärna i lätt sluttning med tanke på avrinning etc. Förvaltningen sätter
upp stängsel, säckställning samt bänkbord. Hittills har de inte fått klagomål på
denna utformning, tvärtom är många positiva till en varierad terräng i
hundrastgårdarna. Det har också kommit önskemål om agilityhinder och liknande.
Förvaltningen har istället i den nyinrättade rastgården lämnat stubbar och grenar så
att hundägarna själva får bygga sina hinder. Även i Enskede-Årsta-Vantör finns
sex hundrastgårdar, varav en nyligen har anlagts efter ett medborgarförslag. I
Enskede-Årsta-Vantör försöker man dock liksom i Hägersten-Liljeholmen vara
restriktiv med anläggandet av nya hundrastgårdar, då det tar allmän platsmark i
anspråk och inte finns med i de parkplaner som tagits fram eller inte finns något
sådant uppdrag.
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Kostnader för anläggande av hundrastgård
Den beräknade kostnaden för anläggande av en inhägnad hundrastgård med en
storlek på 30 × 30 meter (900 kvm) uppgår till ca 120 000 inklusive papperskorg
och grind. Utöver anläggandet av hundrastgården tillkommer en viss kostnad för
skötsel i form av tömning av papperskorgar samt vid behov lagning av stängsel.
För upprättande av hundrastgård krävs polistillstånd och upplåtelse.
Behov av hundrastgård samt tidigare ställningstaganden
Sedan 2000 har det inkommit fem medborgarförslag till förvaltningen om
anläggande av hundrastgårdar, varv två behandlas i detta ärende.
Stadsmiljöutskottet behandlade ett medborgarförslag 2004-03-04 (Dnr 305/5803003) där förvaltningen och utskottet var eniga om att inte uppföra några
hundrastgårdar. Däremot föreslogs det att fastighetsägarna själva skulle lyfta
frågan till sina ”boföreningar” och inom sina bostadsområden med privatvärdarna
och allmännyttan för att skapa hundrastgårdar inom tomtmark.
Enligt polisen får de in många samtal om lösspringande hundar i stadsdelen och då
framförallt i Sätra, Bredäng och Skärholmen. Polisen kommer att göra
punktinsatser i stadsdelen där hundägare kommer att bötfällas om de inte kopplar
sina hundar där kopplingstvång gäller. De kommer även att genomföra
informationskampanjer. Enligt polisen kan hundrastgårdar avhjälpa problemen
med lösspringande hundar och rekommenderar då belysta hundrastgårdar i
centrala lägen.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser det tveksamt att allmän platsmark inhägnas enbart för en
grupp. I Skärholmen finns god tillgång till hundrastområden där ägarna kan släppa
sina hundar fria utan koppel. I innerstaden samt ytterstadsområden som
exploateras som i Liljeholmen och där det då blir längre till hundrastområdena kan
det dock vara motiverat med hundrastgårdar. Stadsdelarna har inget uppdrag att
anlägga hundrastgårdar och det finns heller inte med i den framtagna parkplanen
som förvaltningen arbetar efter.
Att anlägga hundrastgårdar inom förvaltningen medför dessutom 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 satsar för
närvarande resurserna på spontanidrottsplatser och redskap för utegymnastik. Om
resurser finns i framtiden och efterfrågan på hundrastgårdar ökar kan
förvaltningen överväga att utreda frågan igen.
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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. Stadsdelsförvaltningen kommer att uppföra nya och
tydligare skyltar om kopplingstvång och hundrastområden vid utvalda platser.
I Stockholm finns ingen policy kring hundrastgårdar. Förvaltningen anser att det
centralt bör tas fram en policy så att det blir en likvärdig bedömning i de olika
stadsdelarna. Policyn bör innehålla riktlinjer för i vilka miljöer och när det kan
vara aktuellt med hundrastgårdar.
Bilagor
1. Medborgarförslag om hundrastgård i Vårberg
2. Medborgarförslag om hundrastgård i Sätra
3. Karta över hundrastområden
4. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun
5. Att äga och ha djur i Stockholm
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