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Hundrastgård i miniformat för små hundar - svar
på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslagen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
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stadsdelsdirektör

Britt Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
I november 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i
miniformat för små hundar. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 15
december 2011 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
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 förvaltningen har hundägare skyldighet att visa
hänsyn gentemot andra hundar och hundägare, men förstår att det kan uppstå
konflikter när små och stora hundar möts i hundrastgårdarna.
I arbetet med upprustningen av Kronobergsparken planeras den befintliga
hundrastgården utvidgas. Förvaltningen anser att det är motiverat att samtidigt
prova att tillskapa en mindre hundrastgård för små hundar, genom att en del av
dagens rastgård avgränsas med stängsel och får egen ingång med grind.
Kostnaderna för tillkommande stängsel och grind inryms i 2012 års projektbudget
för upprustningen av Kronobergsparken. Förvaltningen föreslår att den lilla
hundrastgården utvärderas efter ca ett år för att se om den fått önskad effekt.
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Bakgrund
I november 2011 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en hundrastgård i
miniformat för små hundar. Stadsdelsnämnden beslutade vid sammanträde den 15
december 2011 att medborgarförslaget skulle överlämnas till förvaltningen för
beredning.
Ärendet
Enligt medborgarförslaget finns det på Kungsholmen ett behov av en eller ett par
små hundrastgårdar för små hundar. Förslagsställaren skriver att denna typ av
hundrastgård endast behöver vara ca 3x3 m och att de gärna kan ligga i anslutning
till de stora hundrastgårdarna som redan finns i stadsdelsområdet. Enligt
förslagsställaren kan hundrastgården anläggas var som helst på Kungsholmen men
föreslår bl.a. Kronobergsparken, parken vid Sankt Görans Kyrka eller
Lindhagen/Hornberg.
Bakgrunden till förslaget är att förslagsställaren anser att små hundar har svårt att
leka med stora hundar eftersom den mindre hunden kan skadas allvarligt. I och
med att de flesta hundar är större än förslagsställarens definition av små hundar
(ca 1,5 kg) tas hundrastgårdarna ofta över av större hundar och hundägare med
små hundar vågar inte gå dit. Enligt förslagsställaren blir konsekvensen att de med
små hundar inte kan nyttja de hundrastgårdar som finns.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Enligt nämndens verksamhetsplan ska stadsdelsområdets parker 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.
Hundägare kan innefattas i målet genom att staden erbjuder hundrastgårdar där
hundar tillåts springa lösa och hundägare kan mötas och umgås. 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. Förvaltningen ser att behovet av en
helhetssyn på funktionerna i Stockholms parker ökar i takt med att staden byggs
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tätare. Konkurrensen mellan olika funktioner och intressen i parkerna ökar med
fler människor och mindre andel friytor.
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, men förstår att
det kan uppstå konflikter när små och stora hundar möts i hundrastgårdarna.
I arbetet med upprustningen av Kronobergsparken planeras den befintliga
hundrastgården utvidgas. Förvaltningen anser att det är motiverat att samtidigt
prova att tillskapa en mindre hundrastgård för små hundar, genom att en del av
dagens rastgård avgränsas med stängsel och får egen ingång med grind. Exakt
storlek och avgränsning utreds i parkupprustnigens projekteringsfas där
detaljritningar för upprustningens olika delar tas fram. Kostnaderna för
tillkommande stängsel och grind inryms i 2012 års projektbudget för
upprustningen av Kronobergsparken. Förvaltningen föreslår att hundrastgården
utvärderas efter ca ett år för att se om den fått önskad effekt.
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