Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för samhällsutveckling

Handläggare
Kajsa Pärke
Telefon: 0850821083

Tjänsteutlåtande
Dnr ÄLV 2019/259
Sida 1 (2)
2019-10-15

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2019-11-14

Hundrastgård Liseberg
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det som svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Förvaltningen är positiv till ytterligare hundrastgårdar, men i årets
budget finns det inte utrymme. Om det finns plats för fler
hundrastgårdar i kommande års investeringsbudgetar, kommer
förvaltningen att se över vilka platser som kan vara lämpliga, och då
ta hänsyn till detta önskemål liksom de som tidigare lämnats in.
Önskemålet om reklamfinansierade hundbajspåsar i parker föreslår
förvaltningen att det avslås, eftersom det finns risk för att de sprids
ut och ökar nedskräpningen.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd överlämnade den 29 augusti 2019 ett
medborgarförslag till förvaltningen för beredning. Förslagsställaren
önskar en hundrastgård i Liseberg, på Sjöängen, samt att
hundbajspåsar sätts upp i området.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsutveckling.
Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 7 november 2019.
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Synpunkter och förslag
Nämnden har tidigare behandlat förslag om hundrastgårdar på olika
platser i stadsdelsområdet. Inom Älvsjö stadsdelsnämnd finns
hittills endast en hundrastgård och den ligger i Solbergaskogen.
Under 2018 påbörjade förvaltningen arbetet med att anlägga en
hundrastgård vid en av entréerna till Älvsjöskogens naturreservat.
Nu är det arbetet vilande efter att stadsdelsförvaltningens beslut
överklagats, och vi inväntar svar från förvaltningsdomstolen.
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Förvaltningen är positiv till ytterligare hundrastgårdar, men i årets
budget finns det inte utrymme. Om det finns plats för fler
hundrastgårdar i kommande års investeringsbudgetar, kommer
förvaltningen att se över vilka platser som kan vara lämpliga, och då
ta hänsyn till detta önskemål liksom dem som tidigare lämnats in.
Förslagsställaren påpekar också att det finns många hundar i
området och att det plockas upp dåligt, och önskar därför att
förvaltningen sätter upp hållare med reklamfinansierade
hundbajspåsar i området. Denna fråga har varit uppe tidigare och
förvaltningen föreslår att denna del av medborgarförslaget avslås.
Förvaltningen anser att det finns risk för att plastpåsarna sprids ut i
området och bidrar till nedskräpning, istället för att minska den.
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