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Hundrastgården i Kronobergsparken - svar på
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Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att dela in Kronobergsparkens hundrastgård i två delar, där den ena avsätts för
mindre hundar och den andra för de större. Stadsdelsnämnden beslutade vid
sammanträde den 19 januari 2012 att överlämna medborgarförslaget till
förvaltningen för beredning.
Stadsdelsförvaltningen tar ibland emot synpunkter från ägare av mindre hundar
som ger uttryck för en oro gentemot större hundar i rastgårdar. I upprustningen av
Kronobergsparken som inleds under 2012 kommer en utvidgning av
hundrastgården att genomföras.
Förvaltningen bedömer, att det i samband med detta arbete, även kan vara
motiverat att en mindre del av hundrastgården avsätts för små hundar. Åtgärden
kan enkelt utföras genom en avgränsning med stängsel och med en egen ingång
för små hundar.
Åtgärderna bedöms rymmas inom 2012 års projektbudget för Kronobergsparkens
upprustning. Förvaltningen avser vidare att utvärdera hundrastgården efter ca ett
års användande för att se om åtgärderna fått önskad effekt.
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Bakgrund
I december 2011 inkom ett medborgarförslag till Kungsholmens stadsdelsnämnd
om att dela in Kronobergsparkens hundrastgård i två delar, där en del avsätts för
mindre hundar och en för större. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde
den 19 januari 2012 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen
för beredning.
Ärendet
Medborgaren föreslår att hundrastgården i Kronobergsparken delas in i två delar,
där den ena avsätts speciellt för mindre hundar. Hon beskriver att de mindre
hundarna ofta får vara i rastgården på de stora hundarnas villkor, och att de små
hundarna då ofta kommer ”i kläm”. Hon anger även att hon har stöd för sitt förslag
från andra ägare till mindre hundar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsplan ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs
för allt fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i
en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park. För hundar och
hundägare uppfylls målet genom att staden erbjuder hundrastgårdar där hundar
tillåts att springa lösa och hundägare kan mötas och umgås.
Önskemål gällande rastgårdar för små hundar är sedan tidigare bekanta för
stadsdelsförvaltningen och ytterligare ett medborgarförslag gällande små
hundrastgårdar för mindre hundar behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträde
den 9 februari. I de inkomna medborgarförslagen uttrycks en oro hos ägarna av
små hundar som tycker att de ibland kommer ”i kläm” gentemot större hundar.
Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter ska hundar hållas under sådan tillsyn
att de inte orsakar skador eller olägenheter. Enligt förvaltningen har hundägare
skyldighet att visa hänsyn gentemot andra hundar och hundägare.
I arbetet med upprustning av Kronobergsparken, föreslås förbättringar av
hundrastgården som bland annat medför att den utökas i storlek med ca 100 m2.
Det innebär att en mindre yta av rastgården kan avgränsas utan att den ”allmänna
delen” minskar nämnvärt i yta mot idag. Förvaltningen anser därför att det kan
vara motiverat att pröva att tillskapa en mindre hundrastgård för små hundar
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genom att en del av dagens rastgård avgränsas med stängsel och förses med egen
grind. Exakt storlek och avgränsning utreds i parkupprustningens projekteringsfas
där detaljritningar för upprustningens olika delar tas fram.
Kostnaden för tillkommande stängsel och grind inryms i projektets budget för
2012. Förvaltningen avser att utvärdera hundrastgården efter ca ett års
användande för att se om åtgärderna fått önskad effekt.
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