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Ändring av lokala ordningsföreskrifter för att
anlägga hundrastgårdar
Hemställan till kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunfullmäktige att ändra
de lokala ordningsföreskrifterna så att de omfattar de båda nya
hundrastgårdarna i Farsta strand och Sköndal enligt förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar
ska hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden
där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa hundrastplatser
finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9. Då deras placering
finns bestämda i Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter
kan inte nya anläggas utan att registreras i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Farsta stadsdelsförvaltning avser att bygga en ny hundrastgård i
Sköndal under 2021. Utöver det så finns en hundrastgård i Farsta
strand som inte är registrerad i de lokala ordningsföreskrifterna.
Farsta stadsdelsnämnd hemställer därför till kommunfullmäktige att
lägga till dessa två hundrastgårdar i bilaga 9 till de lokala
ordningsföreskrifterna.
Bakgrund
Under 2021 avser förvaltningen anlägga en ny hundrastgård med
placering i norra Sköndal.
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Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar
ska hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden
där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa hundrastplatser
finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9.
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Stadens hundrastgårdar är alltså definierade till antal och placering.
På grund av denna specifikation krävs ett nytt beslut i KF varje
gång vi anlägger en ny hundrastgård.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsdelsutveckling.
Förvaltningens förslag
Farsta stadsdelsförvaltning avser att bygga en ny hundrastgård i
Sköndal under 2021. Utöver det så finns en hundrastgård i Farsta
strand som inte är registrerad i de lokala ordningsföreskrifterna.
Ny hundrastgård i Sköndal

Bilden visar föreslagen placering av ny hundrastgård i Sköndal längs med Sandåkravägen.
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Bilden visar skiss på ny hundrastgård i Sköndal

Tidigare anlagd hundrastgård i Farsta strand
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Bilden visar placering och utformning av befintlig hundrastgård i Farsta strand

Storforsplan 36, 11 tr.
Box 113
123 22 Farsta
Växel 08-50818000
Fax
farsta@stockholm.se
stockholm.se

Trygghetsundersökningen 2020 visar att otryggheten utomhus har
ökat markant i Sköndal, från sju procent som uppgav sig vara
mycket otrygga under 2017 till 16 procent 2020. Ökningen är
särskilt stor för kvinnor där 19 procent uppger sig vara mycket
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otrygga mot nio procent för männen. Förslaget bör därmed ha en
positiv inverkan ur ett jämställdhetsperspektiv då en hundrastgård
bedöms öka flödet av människor på samt till och från platsen.
Förvaltningen föreslår därför att stadsdelsnämnden hemställer hos
kommunfullmäktige att ändra de lokala ordningsföreskrifterna så att
de omfattar de båda nya hundrastgårdarna i Farsta strand och
Sköndal enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Sara Wrethed
Avdelningschef

Bilagor
1. Befintliga ordningsföreskrifternas Bilaga 9
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