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§7
Hundrastgård i Aspudden
Svar på medborgarförslag
HÄ 2021/275

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och avslår medborgarförslaget om hundrastgård i
Aspudden.
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslaget innehåller ett förslag om att anlägga en
hundrastgård i Aspudden. Förslaget innehåller fyra tänkbara platser,
men den kan också anläggas på någon annan lämplig plats i
stadsdelen. Framförallt är önskemålet en hundrastgård för mindre
hundar. Förvaltningen har undersökt de förslagna platserna och
bedömer att ingen av platserna är lämpliga för ändamålet.
Förvaltningen kan heller inte hitta en annan lämplig yta för
hundrastgård i Aspudden.
Förslag till beslut
Abit Dundar (L), Johan Nilsson m.fl. (M), Rebekka Dominique
(MP), Johan Vesterlund (C) och Eva Fagerhem m.fl. (S) föreslog att
nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.
Maria Ljuslin m.fl. (V) med instämmande av Henrik Åkerlund (SD)
lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det.
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.
Beslutsgång
Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation
Maria Ljuslin m.fl. (V) med instämmande av Henrik Åkerlund (SD)
reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
"Att bifalla medborgarförslaget,
Att uppdra åt förvaltningen att återkomma till stadsdelsnämnden
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med förslag om anläggande av en hundrastgård enligt alternativ 1 i
medborgarförslaget.
Stadsdelsnämnden delar förslagsställarens uppfattning att det finns
behov av en inhägnad hundrastgård i Aspudden, speciellt för mindre
hundar. Vi anser till skillnad från förvaltningen att alternativ 1 i
medborgförslaget är en lämplig plats för en hundrastgård. Vi är
medvetna om att det inte går att reglera hur hundrastgårdarna
används, men då det föreslagna området inte är speciellt stort är det
troligt att det främst kommer att vara ägare till mindre hundar som
använder sig av denna hundrastgård, medan ägare till större hundar
söker sig till hundrastgårdar med större ytor."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2021/275-8 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande
Hundrastgård i Aspudden
 HÄ 2021/275-1 Medborgarförslag om hundrastgård i
Aspudden
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