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Medborgarförslag om okopplade hundar
Svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
Förvaltningens förslag till svar godkänns.

Sammanfattning
Hundfrågan är inte helt okomplicerad och har diskuterats och
debatterats i många olika instanser och sammanhang.
I ”Allmänna lokala föreskrifter i Stockholm” står i 20 § Hundar
skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de
områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Dessa
föreskrifter förutsätts alla medborgare känna till.
En hundrastplats är ett friare rastområde som inte är inhägnat. Där
får hunden springa lös under förutsättning att du har den under
uppsikt och att den kommer när du kallar på den. Som hundägare är
du alltid ansvarig för den skada som hunden kan vålla.
Tillsynsmyndighet för att ordningsföreskrifterna följs är polisen.
Stadsdelsförvaltningen anser inte att enstaka skyltar med
upplysning av kopplingstvång löser problemet. Att skylta upp hela
det offentliga utrymmet är inte görbart vare sig kostnadsmässigt
eller estetiskt. Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta
fram information som kan sättas på befintliga papperskorgar.
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Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-05-23 anmäldes ett
medborgarförslag om att sätta upp skyltar som påminnelse om att
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det råder kopplingstvång på offentlig plats. Stadsdelsnämnden
beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab. Ärendet har
behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet den 5 juni
2019.
Synpunkter och förslag
Hundfrågan är inte helt okomplicerad och har diskuterats och
debatterats i många olika instanser och sammanhang.
De föreskrifter som gäller för hundar och dess ägare finns i
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm” tillsammans
med övriga föreskrifter som styr vad som är tillåtet att göra på
offentlig plats inom kommunen. Dessa föreskrifter förutsätts alla
medborgare känna till. https://stad.stockholm/politik-ochdemokrati/styrande-dokument/allmanna-lokalaordningsforeskrifter-i-stockholm/
20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med
undantag av de områden där kommunen anordnat
hundrastplatser.
Detta är en generell regel som gäller oavsett skyltning eller inte.
Kommunens hundrastplatser finns redovisade i Bilaga 9 till
föreskrifterna. I området som nämns i medborgarförslaget
(Skarpnäcksområdet/Skarpnäcks gård) finns en stor hundrastplats
och en inhägnad hundrastgård som redovisas på karta nedan.
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Inom en hundrastplats får hunden vara lös under vissa
förutsättningar. Följande information om hundrastgård och
hundrastplats finns på stadens hemsida:
https://www.stockholm.se/hundrastplatser
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Hundrastgård
Hundrastgård är ett mindre inhägnat och uppskyltat rastområde för
hundar på gräs- eller grusyta. Här kan hundar släppas lösa.
Hundrastplats
En hundrastplats är ett friare rastområde som inte är inhägnat. Där
får hunden springa lös under förutsättning att du har den under
uppsikt och att den kommer när du kallar på den. Som hundägare är
du alltid ansvarig för den skada som hunden kan vålla.








Under perioden 1 mars till den 20 augusti ska du vara
särskilt noga med att ha tillsyn över din hund ute i naturen
för att inte störa de vilda djur som har ungar.
Hundar ska hållas kopplade utom på de hundrastplatser som
kommunen anordnat.
Tikar ska under löptid vara kopplade när de vistas utanför
inhägnade områden.
Hundar får inte vistas inom vissa områden eller på vissa
badplatser. Läs mer och se var förbuden gäller i de lokala
ordningsföreskrifterna.
Du som har hund ska alltid se till att din hund inte orsakar
skada eller obehag för andra.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
27 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av
5-10 §§, 11 § första stycket, 12 och 13 §§, 14 § första stycket, 15-18
§§ och 20-25 §§ döms till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra
stycket ordningslagen.
Tillsynsmyndighet för att ordningsföreskrifterna följs är polisen.
Stadsdelsförvaltningen anser inte att skyltar med upplysning av
kopplingstvång löser problemet. Att skylta upp hela det offentliga
utrymmet är inte görbart vare sig kostnadsmässigt eller estetiskt.
Förvaltningen kommer att se över möjligheten att ta fram
information som kan sättas på befintliga papperskorgar.
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1. Medborgarförslag okopplade hundar.
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