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Hundrastgårdar för tikar
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
det saknas en hundrastgård för enbart tikar. Förvaltningen förstår
förslagsställarens frustation kring möjligheten att rasta sin löpande
tik i de hundrastgårdar som finns inom stadsdelen.
Dock anser förvaltningen att medborgarförslaget inte borde
genomföras av flera orsaker. Södermalms parker har begränsad
tillgång på grönytor. Det är många som skall ta del av de grönytor
som finns.
Önskemålen om anpassning och hur dessa hundrastgårdar skall
användas är många och förutsättningarna att tillmötesgå alla
önskemål är begränsade.
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Tikar löper normalt två gånger per år under c:a tre veckor. Då det
kan vara en svårighet att under löptiden besöka de mindre
hundrastgårdarna föreslås att hundrastområderna används under
löptiden där det finns större områden och där det är lättare att ha
uppsikt över sin löptik.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att
det saknas en hundrastgård för enbart tikar. Stadsdelsnämnden
beslutade vid sammanträdet den 10 november 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas ärendet som bilaga.
Ärendet
I medborgarförslaget föreslås att det byggs en hundrastgård avsedd
enbart för tikar. Förslagsställaren framför att en lämplig plats skulle
kunna vara vid Årstaviken på grönytan där restaurangen Nyfiken
gul och dansbanan ligger idag. Ett ytterligare förslag är att
hundrastgården i Björns trädgård tas i anspråk. Vidare erbjuder sig
förslagsställaren att sköta om hundrastgården.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöenheten inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pen-sionärsrådet och ungdomsrådet den 22 januari och i rådet för
funk-tionshindersfrågor den 23 januari 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen förstår förslagsställarens frustation kring möjligheten
att rasta sin löpande tik i de hundrastgårdar som finns inom
stadsdelen. Att bygga en hundrastgård bara för tikar kan från
förslagsställaren sida vara angeläget då svårigheter uppstår när man
blir bli avvisad av andra hundägare när man skall besöka en
hundrastgård med sin löpande tik.
Dock anser förvaltningen att medborgarförslaget inte borde
genomföras av flera orsaker. Södermalms parker har begränsad
tillgång på grönytor. Det är många som skall ta del av de grönytor
som finns.
Önskemålen om anpassning och hur dessa hundrastgårdar skall
användas är många och förutsättningarna att tillmötesgå alla
önskemål är begränsade.
Som exempel kan anges att hundrastgården i Malongenparken är
anpassad enbart för små hundar med en mankhöjd på 40 cm som
skall använda hundrastgården, och önskemål om hundrastgårdar
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bara för stora hundar och rastgårdar för katter har även framförts till
förvaltningen.
Att skapa ytterligare rastgårdskategorier anser förvaltningen inte
vara relevant.
Inom stadsdelen finns idag fyra hundrastområden och tio
hundrastgårdar.
Tikar löper normalt två gånger per år under c:a tre veckor. Då det
kan vara en svårighet att under löptiden besöka de mindre
hundrastgårdarna föreslås att hundrastområderna används under
löptiden där det finns större områden och där det är lättare att ha
uppsikt över sin löptik.
Bilaga
Medborgarförslaget
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