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Hundrastgård i Fatbursparken
Framställan till kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms
kommun genom att lägga till en hundrastgård i Fatbursparken,
enligt bilagan.
Sammanfattning
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 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.
Bakgrund
Inom Södermalms stadsdelsområde finns 11 inhägnade
hundrastgårdar och fem hundrastområden. I de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun anges stadens
hundrastgårdar och hundrastområden i form av kartor.
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Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2018-03-19, i
ärendet ”Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande av
Fatbursparken efter överdäckning av stambanan, 2017/002040” har
en hundrastgård under 2020 färdigställts i Fatbursparken. Mot
bakgrund av detta behöver de Allmänna lokala
ordningsföreskrifterna justeras.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av stadsmiljöavdelningen inom Södermalms
stadsdelsförvaltning. Ärendet har behandlats av förvaltningsgruppen
och pensionärsrådet den 7 juni 2021 och i rådet för
funktionshindersfrågor den 8 juni 2021.
Ärendet
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617). De
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun
innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen
i Stockholms kommun ska upprätthållas.
I de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna anges bland annat vilka
regler som gäller för hundar och vilka hundrastplatser som finns
inom staden. Till föreskrifterna hör en bilaga med kartor över
stadens hundrastgårdar och hundrastområden.
Hundrastgård i Fatbursparken
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut, 2018-03-19, i
ärendet ”Södermalm 7:78 m.fl. avseende delprojekt Återställande
av Fatbursparken efter överdäckning av stambanan, 2017/002040”,
gavs exploateringsnämnden rätt att genomföra återställandet av
Farbursparken 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. Inom hundrastgården
finns bänkbord och parkourredskap.
Utöver kommunfullmäktiges beslut angående återställandet av
Fatbursparken behöver även den nya hundrastgården läggas till i de
Allmänna ordningsföreskrifterna för Stockholms kommun. Detta
beslut tas av kommunfullmäktige.
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Synpunkter och förslag
Allmänna ordningsföreskrifter för Stockholms kommun 20 §
beskriver vilka regler som gäller för stadens hundrastplatser.
Beslut om inrättade och avveckling av hundrastplatser kan fattas av
kommunfullmäktige.
Förvaltningen föreslår med anledning av redogörelsen ovan att
stadsdelsnämnden hos kommunfullmäktige begär om ändring i
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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun med
anledning av den nytillkommande hundrastgården i Fatbursparken,
enligt bifogad karta i bilagan.
Jämställdhetsanalys
Förvaltningen bedömer att hundrastgården i Fatbursparken inte har
någon påverkan på förhållandet mellan könen eller jämställdhet.
Därmed har inte någon ytterligare jämställdhetsanalys gjorts.
Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Andreas Evestedt
Avdelningschef

Bilaga
Karta, hundrastgård i Fatbursparken.
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