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Medborgarförslag om hundrastgård i närheten av
Tideliusgatan
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.
Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
hundrastgård, för hundar i normalstorlek eller för mindre hundar,
anläggs i närheten av Tideliusgatan. I förslaget lämnas två
alternativa placeringar av hundrastgården: På gräsytorna i allén från
Ringvägen ner till Rosenlundsparken och i Blekingetäppan.
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar. Behovet av
att skapa nya hundrastgårdar behöver dock vägas mot andra
angelägna behov i parkerna inom stadsdelsområdet. I dagsläget ser
förvaltningen det som viktigt att prioritera redan befintliga
hundrastgårdar innan nya anläggs.
De hundrastgårdar som finns inom stadsdelsområdet ligger ofta
vid sidan av eller i periferin av en park för att inte störa närboende
och andra parkbesökare. De i medborgarförslaget två föreslagna
platserna ligger mycket nära befintliga bostäder varför
förvaltningen anser att det bör finnas en mer lämpad plats än de som
föreslås. Förvaltningen tar, med anledning av ovannämnda, med
behovet av en hundrastgård i aktuellt område för kommande
planering för hundrastgårdar.
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Bakgrund
Södermalms stadsdelsnämnd har fått ett medborgarförslag om att en
hundrastgård anläggs i närheten av Tideliusgatan.
Stadsdelsnämnden beslutade vid nämndsammanträdet den 27
augusti 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda
medborgarförslaget. Medborgarförslaget bifogas som bilaga.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 16 november 2020 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 17 november 2020.
Ärendet
I medborgarförslaget lämnas förslag om att en hundrastgård, för
hundar i normalstorlek eller för mindre hundar, anläggs i området
vid Tideliusgatan. Enligt förslagsställaren finns det ett stort behov
av hundrastgård i området.
I förslaget lämnas två alternativa placeringar av hundrastgården:



På gräsytorna i allén från Ringvägen ner till
Rosenlundsparken, vid Hallandsgatan.
I Blekingetäppan.

Synpunkter och förslag
Stadsdelsförvaltningen uppskattar förslaget att tillföra området en
hundrastgård då det här råder brist på hundrastgårdar.
Behovet av att skapa nya hundrastgårdar behöver dock vägas mot
andra angelägna behov i parkerna inom stadsdelsområdet. I
dagsläget ser förvaltningen det som viktigt att prioritera redan
befintliga hundrastgårdar innan nya anläggs.
Under innevarande år, 2020, har Fatbursparkens hundrastgård
renoverats och vidgats. Under året kommer också en ny
hundrastgård att anläggas i kvarteret Skjutsgossen. Förvaltningen
ser det som mycket positivt att både kunna anlägga en ny
hundrastgård i år samt att en annan har renoverats och utvidgats,
men har inte resurser att anlägga ytterligare en hundrastgård i år.
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De hundrastgårdar som finns inom stadsdelsområdet ligger ofta
vid sidan av eller i periferin av en park för att inte störa närboende
och andra parkbesökare. De i medborgarförslaget två föreslagna
platserna ligger mycket nära befintliga bostäder varför
förvaltningen anser att det bör finnas en mer lämpad plats än de som
föreslås. Enligt förvaltningen kan en plats för hundrastgård sökas i
området Tjurbergsparken-Eriksdalsskolan-RosenlundsparkenSödermalmsallén där det idag råder brist på hundrastgårdar.
Förvaltningen tar, med anledning av ovannämnda, med behovet av
en hundrastgård i aktuellt område för kommande planering för
hundrastgårdar.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör
Bilaga
Medborgarförslaget.
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