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Hundrastgård i Broparken på Stora Essingen –
svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I början på oktober 2011 inkom två medborgarförslag om anläggning av
hundrastgård i Broparken på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 27 oktober 2011 att medborgarförslagen skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning. I slutet på oktober inkom ett medborgarförslag om att
en hundrastgård inte bör anläggas på platsen. Stadsdelsnämnden beslutade på
sammanträde den 24 november att detta ärende skulle beredas av förvaltningen
tillsammans med övriga två medborgarförslag.
Innerstaden har få grönytor och i stadens parker måste flera olika aktiviteter och
intressen samsas om utrymmet. Delar av Broparken är idag ett hundrastområde där
hundar får vara lösa. Förvaltningen anser att hundrastområden har ett särskilt
värde då hundar får vara lösa inom ett större område och för att hundrastområden
också är mer öppna för andra målgrupper än hundägare. Det är svårt att hitta
platser för hundrastområden inom stadsdelsområdet då dessa är ytkrävande och
måste vara belägna där lösa hundar i största möjliga mån inte stör andra. Enligt
förvaltningen är det väldigt viktigt att även andra besökare ska kunna vistas och
känna sig trygga inom anvisade hundrastområden och förvaltningen vill betona att
hundägare enligt lag alltid har ansvar att ha kontroll på sin hund.
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Förvaltningen har även undersökt vad en hundrastgård om ca 800 kvm skulle
kosta. Det uppskattade priset är ca 240 000 SEK och innefattar staket, belysning
och bänkar. Denna kostnad bedöms inte inrymmas inom 2012 års
investeringsbudget. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att
hundrastområdet i Broparken ska vara kvar och att en hundrastgård inte ska
anläggas i parken.
Bakgrund
I början på oktober 2011 inkom två medborgarförslag om anläggning av
hundrastgård i Broparken på Stora Essingen. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 27 oktober 2011 att medborgarförslagen skulle överlämnas till
förvaltningen för beredning. I slutet på oktober inkom ett medborgarförslag om att
en hundrastgård inte bör anläggas på platsen. Stadsdelsnämnden beslutade på
sammanträde den 24 november att detta ärende skulle beredas av förvaltningen
tillsammans med övriga två medborgarförslag. De tre medborgarförslagen, samt
övriga synpunkter som inkommit i ärendet, biläggs detta tjänsteutlåtande.
Ärendet
De två förslagsställarna som förespråkar att en hundrastgård ska anläggas anser att
konflikterna mellan olika hundägare, och människor med olika intresseområden,
har ökat. Den ena förslagsställaren beskriver hur barn blivit tillsagda att inte
idrotta i området då de stör hundägarna där samt att det förekommer att hundar
attackerar varandra. En hundrastgård skulle minska konflikterna anser de.
Det tredje medborgarförslaget innebär att en hundrastgård inte bör anläggas
eftersom området idag är klassat som hundrastområde, vilket betyder att hundar
får vara lösa där. Förslagsställaren anser att antalet icke skötsamma hundägare är
begränsat och att tillämpliga åtgärder bör riktas mot dem och inte mot alla
hundägare. Vidare anser förslagsställaren att hundrastgårdar inte på samma sätt
som ett hundrastområde tillfredställer hundars behov av fysisk aktivitet.
Hundrastgårdar är också en källa för smittospridning menar förslagsställaren.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljögruppen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter
Enligt Stockholms lokala ordningsföreskrifter råder koppeltvång för hundar. Det
innebär att hundägaren alltid ska hålla hunden kopplad på offentlig plats, utom i
kommunens hundrastgårdar och hundrastområden. Skillnaden mellan de två
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typerna är att en hundrastgård är ett mindre inhägnat område medan
hundrastområden är större och utan stängsel. Ett hundrastområde används även av
andra än hundar och hundägare. Inom Kungsholmens stadsdelsområde finns
hundrastgårdar i Kronobergsparken, Konradbergsparken, Sankt Göransparken
samt på Kvarnberget och i Primusområdet på Lilla Essingen. Hundrastområden
finns i Fredhällsparken och i del av Broparken på Stora Essingen. Enligt
Stockholms Parkprogram är platserna för hundrastning en av de många
aktivitetsytor som ger parkerna ett stort värde för stadens invånare. Samtidigt
beskriver programmet att hundrastgårdar och hundrastområden ska utformas och
lokaliseras underordnat park- och naturmarkens övergripande karaktär och inte
störa parkernas övriga värden. Innerstaden har få grönytor och det är därför en
utmaning att möta alla målgruppers behov och i stadens parker måste flera olika
aktiviteter och intressen samsas om utrymmet. Enligt Svenska Kennelklubbens
ägarregister har andelen hundar inom Kungsholmens stadsdelsområde inte ökat
nämnvärt de senaste fem åren, men jämfört med för tio år sedan har det skett en
ökning med ca 200 hundar. Förvaltningen ser att behovet av en helhetssyn på
funktionerna i Stockholms parker ökar i takt med att staden byggs tätare.
Konkurrensen mellan olika funktioner och intressen i parkerna ökar med fler
människor och mindre andel friytor. Förvaltningen inväntar en övergripande
policy för hundar i staden, som ska tas fram centralt inom staden.

Karta med hundrastområdet i Broparken

Hundrastgård i Broparken på Stora Essingen – svar på medborgarförslag

Källa: www.stockholm.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.4-558-2011
1.2.4-560-2011
1.2.4-614-2011
SID 4 (4)

Förvaltningen anser att hundrastområden har ett särskilt värde då hundar får vara
lösa inom ett större område. Jämfört med hundrastgårdar är hundrastområden mer
öppna för andra målgrupper än hundägare. Det är svårt att hitta andra platser för
hundrastområden inom stadsdelsområdet, då dessa är ytkrävande och måste vara
belägna där lösa hundar i största möjliga mån inte stör andra. Hundrastgårdar
anläggs där tillgången på större sammanhängande grönområden saknas och där
besökstrycket är förhållandevis lågt.
Broparken på Stora Essingen är idag ett hundrastområde, men är också ett
rekreationsområde för övriga invånare och besökare. Enligt förvaltningen ska även
andra besökare kunna vistas och känna sig trygga i området och förvaltningen vill
betona vikten av att hundägare alltid har ett ansvar att ha kontroll på sin hund.
Nackdelen med hundrastområden jämfört med hundrastgårdar är att det är svårare
för hundägaren att bevaka sina hundar. På så sätt ökar risken för att hundarna
springer fram till hundrädda personer och att hundägarna missar att plocka upp
efter sin hund. Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska hundar hållas
under sådan tillsyn att de inte orsakar skador eller olägenheter och enligt
Stockholms lokala ordningsföreskrifter har hundägare skyldighet att plocka upp
efter sin hund inom området Stockholms innerstad.
Förvaltningen har även undersökt vad en hundrastgård om ca 800 kvm skulle
kosta. Det uppskattade priset är ca 240 000 SEK och innefattar staket, belysning
och bänkar. Denna kostnad bedöms inte inrymmas inom 2012 års
investeringsbudget. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att
hundrastområdet i Broparken ska vara kvar och att en hundrastgård inte ska
anläggas i parken.
Bilagor
1. Medborgarförslagen
2. Övriga synpunkter som inkommit i ärendet
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