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Skyltar för sakupplysning
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2022/590

Förvaltningens förslag till beslut
1. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning
En remiss har inkommit till förvaltningen från kommunstyrelsen.
Remissen handlar om ett förslag på ändring av stadens Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholm. Ärendet uppkom i ett
svar på ett medborgarförslag som inkom till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd. Invånaren önskade temporära skyltar för
upplysning för att uppmana hundägare att plocka upp avföring efter
sin hund. I Skarpnäcks stadsdelsnämnds svar på medborgarförslaget
beslöt nämnden att avslå förfrågan om skyltar för upplysning men
hemställa till kommunfullmäktige att ändra de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholm.
Ändringen skulle innebära att det blir ett krav även i de yttre
stadsdelsområdena i Stockholms stad att plocka upp hundbajs efter
sin hund, vilket inte är fallet idag. Förvaltningen ställer sig positiv
till Skarpnäcks stadsdelsnämnds förslag på ändring av Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholm.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har skickat skyltar för upplysning på remiss.
Remissen har utöver till Östermalms stadsdelsnämnd även skickats
till stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden,
trafiknämnden, Bromma och Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnder. Svar på remissen önskades till senast den 22
augusti 2022. Förvaltningen har begärt och beviljats anstånd av
remissvar till efter Östermalms stadsdelsnämnds sammanträde den
25 augusti 2022.

Tjänsteutlåtande
Dnr ÖST 2022/414
Sida 2 (2)

Ärendet
I ett medborgarförslag till Skarpnäcks stadsdelsnämnd i mars 2022
föreslogs temporära skyltar för att uppmana hundägare att plocka
upp hundbajs efter sin hund. I stadens Allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Stockholm står det i 22 § ”Förorening efter
hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar
som utgör offentlig plats, dels andra offentliga platser inom följande
stadsdelar.” I uppräkningen av stadsdelsområdena ingick
innerstaden men inte ytterstaden. Det talar för att det inte skulle
vara ett krav att plocka upp bajs efter sin hund i stadsdelsområdena
utanför tullarna.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd avslog förslaget om temporära skyltar
men hemställde till kommunfullmäktige om ändring av de lokala
ordningsföreskrifterna så att förorening efter hund ska plockas upp
på offentlig plats även inom stadsdelsområdena i ytterstaden.
Därför har kommunfullmäktige skickat Skarpnäcks
stadsdelsnämnds förslag på ändring av ordningsföreskrifterna på
remiss till bland annat Östermalms stadsdelsnämnd.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till remissförslaget om ändring av
de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms stad.
Föreskrifterna är viktiga både ur ett ordningsperspektiv samt för att
förbättra trevnaden för allmänheten i stadsdelsområdena.
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