Kungsholmens
stadsdelsförvaltning

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.2.4-352/2017
Sida 1 (3)
2017-09-04

Parkmiljöavdelningen norra
innerstaden

Handläggare
Fredrik Ekroth
Telefon: 08-508 09 307

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd
2017-09-21

Hundrastgård i Sysslomansparken
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens
tjänsteutlåtande.

Maria Mathiasson Laxvik
stadsdelsdirektör

Britt Mattson
avdelningschef

Sammanfattning
I början av juni 2017 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd med önskemål om en hundrastgård i
Sysslomansparken. Medborgarförslaget besvaras i detta
tjänsteutlåtande.
Besökstrycket i stadens parker ökar till följd av den växande
befolkningen. En rad aktiviteter och intressen ska samsas i stadens
parker. Det är en utmaning att tillgodose alla olika målgruppers
behov då innerstaden har få grönytor. Kungsholmens parker
behöver därmed bli mer flexibla och samutnyttjade. Platser för
hundrastning är en av de aktivitetsytor som ska inrymmas i staden.
Med tanke på att Sysslomansparkens rofyllda karaktär som
kvarterspark bör värnas samt att satsningar har gjorts på befintliga
närliggande hundrastgårdar anser förvaltningen att en hundrastgård
i Sysslomansparken inte är lämplig samt att andra satsningar än
hundrastgårdar bör prioriteras.
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Bakgrund
I början av juni 2017 inkom ett medborgarförslag till
Kungsholmens stadsdelsnämnd med önskemål om en hundrastgård i
Sysslomansparken. Stadsdelsnämnden beslutade den 24 augusti
2017 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Medborgarförslaget anger att det finns ett behov av en mindre
hundrastgård i parken vid Sysslomansgatan (Sysslomansparken,
förvaltningens anmärkning). Förslagsställaren anser att det finns ett
behov av en mer närliggande hundrastgård för hundägarna bosatta i
närområdet. Förslagsställaren anser också att yta finns i parken för
en mindre hundrastgård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Ärendet har behandlats av stadsdelsnämndens pensionärsråd den 21
augusti, råd för funktionshinderfrågor den 17 augusti och
förvaltningsgruppen den 17 augusti. Synpunkter framgår av
protokollen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Stadsdelsområdets parker ska enligt nämndens verksamhetsplan
utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Det ska
finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker,
grönskande, välskött, tillgänglig och trygg park.
Enligt den nya parkplanen för Kungsholmen behöver
Kungsholmens parker och offentliga rum bli mer flexibla och
samutnyttjade till följd av den ökade befolkningen och den ökade
användningen av parkerna.
I stadens parker ska en rad aktiviteter och intressen samsas. Det är
en utmaning då innerstaden har få grönytor som ska möta alla olika
målgruppers behov. Platserna för hundrastning är en av flera
aktivitetsytor som ska inrymmas i staden. Dessa platser är mycket
uppskattade av hundägare. Samtidigt så måste hundrastgårdar och
hundrastningsområden lokaliseras och utformas på ett sådant sätt att
de inte stör parkernas och grönområdenas övriga funktioner och
karaktärer.
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Staden erbjuder hundrastgårdar (med staket) och
hundrastningsområden (utan staket) där hundar får springa lösa och
där hundägare kan umgås. Inom Kungsholmens stadsdelsområde
finns hundrastgårdar i Kronobergsparken, Konradsbergsparken,
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Sankt Göransparken, på Kvarnberget samt i Västra Primusparken på
Lilla Essingen. Hundrastningsområden finns i del av
Fredhällsparken och i del av Broparken på Stora Essingen. Bilaga 2
visar en karta över de hundrastgårdar och hundrastningsområden
som finns inom Kungsholmens stadsdelsområde.
I den nya parkplanen för Kungsholmen benämns Sysslomansparken
som en kvarterspark. Kvartersparker fungerar som bostadsnära
grönytor med plats för lek, avkoppling och samvaro. Några av
Sysslomansparkens upplevelsevärden som nämns är blomprakt,
bollspel, grön oas, picknick och rofylldhet. Dessa värden lyfts fram
som viktiga att värna om och utveckla. Rofyllda platser är särskilt
viktiga i den täta och livliga innerstaden.
Hösten 2015 utvecklade stadsdelsförvaltningen hundrastgården i
Konradsbergsparken med en intilliggande hinderbana för hundar.
Utvecklingen är ett resultat av ett medborgarförslag och en
medborgardialog. Under 2015 skedde även upprustning av Sankt
Göransparkens hundrastgård.
Stadsdelsförvaltningen anser det inte lämpligt att en yta i
Sysslomansparken upplåts till hundrastgård då Sysslomansparkens
rofyllda karaktär med öppna ytor för spontan lek och aktivitet är
viktig och behöver värnas om. Med tanke på de satsningar som
förvaltningen gjort på hundrastgårdar samt närheten till
Konradsbergparkens hundrastgård så anser förvaltningen att andra
satsningar än hundrastgårdar bör prioriteras i parken.
Bilagor
1. Medborgarförslaget.
2. Karta över hundrastning i Kungsholmens stadsdelsområde.
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