Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/903)

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Stockholms stad - Hundrastgård i Fatbursparken,
Södermalms stadsdelsnämndsområde
Förslag från Södermalms stadsdelsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, i enlighet med Södermalms stadsdelsnämnds förslag enligt bilaga
2 till utlåtandet, godkänns.
2. Beslutet 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
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.
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade den 17 juni 2021 om förslag till
ändringar i de allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun och
hemställde dessa till kommunfullmäktige för godkännande.
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Beredning
Ärendet har initierats av Södermalms stadsdelsnämnd och remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret anser att den föreslagna utökningen är väl motiverad
och att de inte påverkar allmänhetens möjlighet till samvaro och rekreation i
stadens utemiljö på ett negativt sätt.
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 Södermalm nu får en ny hundrastgård i Fatbursparken är välkommet.
Fatbursparken är nu återställd av exploateringskontoret enligt det beslut kommunfullmäktige fattade år 2018. Planen har varit en hundrastgård på platsen
och nu kan denna upptas på ett korrekt sätt i de lokala ordningsföreskrifterna.
Bilagor
1. Befintliga ordningsföreskrifternas bilaga 9
2. Hundrastgård Fatbursparken - tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter 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. Ändringar i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun, i enlighet med Södermalms stadsdelsnämnds förslag enligt bilaga
2 till utlåtandet, godkänns.
2. Beslutet 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
Stockholms allmänna lokala ordningsföreskrifter anger att hundar ska hållas
kopplade på offentlig plats med undantag för de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Det finns två typer av hundrastplatser: hundrastgård
och hundrastområde. Den förra avser ett inhägnat rastområde, med gräs- eller
grusunderlag och den senare är ett rastområde som inte är inhägnat. 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.
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, den 19 mars 2018, i ärendet
”Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande av Fatbursparken efter överdäckning av stambanan, dnr KS 2017/002040”, gavs exploateringsnämnden rätt att genomföra återställandet av Fatbursparken i enlighet med
framtaget program. I underlaget till beslutet angavs att Södermalms stadsdelsförvaltning planerade att anlägga en hundrastgård i parkens nordöstra hörn.
Hundrastgården anlades under år 2020 inom exploateringskontorets projekt
och finansierades av stadsdelsnämnden. Hundrastgården är placerad i det nordöstra hörnet av Fatbursparken och har en yta på cirka 500 kvadratmeter.
Stadsdelsnämnden hemställer därför hos kommunfullmäktige att ändra bilaga 9 i de lokala ordningsföreskrifterna enligt följande bilaga 2 till utlåtandet.
Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni
2021 följande,
Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ändring i
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun genom att
lägga till en hundrastgård i Fatbursparken, enligt bilagan.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 14 maj 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns 11 inhägnade hundrastgårdar och fem
hundrastområden. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2018-03-19, i
ärendet ”Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande av Fatbursparken
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efter överdäckning av stambanan, 2017/002040” har en hundrastgård under 2020
färdigställts i Fatbursparken. Mot bakgrund av detta behöver de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna justeras.
Beslut om nya hundrastplatser kan fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningen
föreslår därmed att stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär om ändring i
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med anledning av att
en hundrastgård har anlagts i Fatbursparken.

Beredning
Ärendet har initierats av Södermalms stadsdelsnämnd och remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 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 den föreslagna utökningen av hundrastgård vid Fatbursparken är väl motiverad och att de inte påverkar allmänhetens möjligheter till samvaro och rekreation i stadens utemiljö på ett negativt sätt.
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