Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/882)

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms stad – hundrastområden, HägerstenÄlvsjö stadsdelsnämndsområde
Förslag från Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, i enlighet med Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds förslag enligt
bilaga 2, 3, 4 och 5 till utlåtandet godkänns.
2. Beslut anmäls till Länsstyrelsen Stockholm.
3. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens digitala anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
4. Beslutet gäller från kungörandet.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar ska hållas
kopplade på offentligplats med undantag för de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Stadens hundrastgårdar är på så vis definierade till antal och placering, varför det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige när en
ny hundrastgård anläggs. Dessa hundrastplatser finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9, se bilaga 1 till utlåtandet.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har efter sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö gjort en översyn av stadsdelsnämndens hundrastområden. Översynen har visat att det inom stadsdels-
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nämndsområdet finns 4 hundrastgårdar som inte är angivna i stadens allmänna
lokala ordningsföreskrifter.
Beredning
Ärendet har initierats av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret är positiva till de föreslagna tilläggen i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna.
Mina synpunkter
Stockholms offentliga rum ska vara av hög kvalitet och erbjuda parker och
torg som är inbjudande och levande. Trygghets- och trivselskapande insatser
genomförs regelbundet i stadens miljöer för att göra dessa till attraktiva och
trevliga platser att vistas i för både besökare och boende i området.
Att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd upptar fyra sedan tidigare ej upptagna hundrastgårdar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna är välkommet. Möjligheten för hundägare att rasta sina hundar ska vara enkla och med
en korrekt uppdaterad fördelning av hundrastgårdarna möjliggörs enkelhet.
Bilagor
1. Befintliga ordningsföreskrifternas bilaga 9
2. Hundrastgård Fruängen - tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, bilaga 9
3. Hundrastgård Västertorp - tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, bilaga 9
4. Hundrastgård Västberga - tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, bilaga 9
5. Hundrastgård Årstadal - tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad, bilaga 9
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, i enlighet med Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds förslag enligt
bilaga 2, 3, 4 och 5 till utlåtandet godkänns.
2. Beslut anmäls till Länsstyrelsen Stockholm.
3. Föreskrifter kungörs genom att det på kommunens digitala anslagstavla
tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
4. Beslutet gäller från kungörandet.

Stockholm den 6 oktober 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR

Hans Altsjö
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Remissammanställning
Ärendet
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade den 17 juni 2021 om förslag till
ändringar i de allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun och
hemställde dessa till kommunfullmäktige för godkännande. Stadsdelsnämnden
har efter sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen
och Älvsjö gjort en översyn av hundrastområden inom stadsdelsnämndensområdet. Översynen har visat att det inom stadsdelsnämndsområdet finns hundrastgårdar som inte är angivna i stadens allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Stadsdelsnämnden hemställer därmed hos kommunfullmäktige att ändra bilaga
9 i de lokala ordningsföreskrifterna gällande hundrastplatser i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde i enlighet med bilaga 2, 3, 4 och 5 till utlåtandet.
Enligt ordningslagen (1993:1617) kan en kommun meddela föreskrifter för
att upprätthålla allmän ordning på offentlig plats. Beslut fattas med stöd av förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen. Föreskrifterna kan
gälla i hela kommunen eller endast i en del av den. I det senare fallet ska området som omfattas vara klart och otvetydigt definierat.
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar ska hållas kopplade på offentligplats med undantag för de områden där kommunen
anordnat hundrastplatser. Stadens hundrastgårdar är på så vis definierade till
antal och placering, varför det krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige när
en ny hundrastgård anläggs. Dessa hundrastplatser finns angivna på karta i föreskrifternas bilaga 9, se bilaga 1 till utlåtandet.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 17
juni 2021 följande.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd hemställer hos kommunfullmäktige om
uppdatering av kartbilagan till allmänna lokala ordningsföreskrifterna gällande hundrastplatser i stadsdelsområde Hägersten-Älvsjö, i enlighet med
förvaltningens tjänsteutlåtande.
Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 25 maj
2021 har i huvudsak följande lydelse.
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Enligt stadens lokala ordningsföreskrifter är det inte tillåtet att ha hundar utan
koppel på platser som inte omnämns på i kartbilagor till de lokala ordningsföreskrifterna. Efter sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Hägersten-Liljeholmen och
Älvsjö har förvaltningen gjort en översyn av kartbilagorna och konstaterar att några
hundrastgårdar saknas. Därför har en ny och gemensam kartbilaga tagits fram där
alla aktuella hundrastområden och hundrastgårdar framgår.

Beredning
Ärendet har initierats av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd och remitterats till
stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 24 juni 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Stockholms offentliga rum ska vara av hög kvalitet och erbjuda parker och torg
som är inbjudande och levande. Trygghets- och trivselskapande insatser genomförs regelbundet i stadens miljöer för att göra dessa till attraktiva och trevliga platser att vistas i för både besökare och boende i området. Stadsledningskontoret anser att hemställan ligger i linje med förslaget till budget för 2021 och dess mål om att Stockholm ska
vara en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Stadsledningskontoret anser att de föreslagna utökningarna av hundrastgårdar inom
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde är väl motiverade och att de inte påverkar
allmänhetens möjligheter till samvaro och rekreation i stadens utemiljö på ett negativt
sätt.
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