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Inför koppeltvång på hundar i planlagt område
Svar på medborgarförslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till tekniska utskottet för att
se över möjligheten att ändra reglerna för koppeltvång.
Ärendet
I ett medborgarförslag som inkom den 14 juni 2013 skriver medborgaren att det
inte finns något mer irriterande än att möte en lös hund 20 meter före ägaren,
eller tvärtom. Det medborgaren får höra av hundens ägare är att den är så snäll,
men det hjälper inte om personen i fråga är rädd för hundar. Medborgaren
skriver vidare att det inte finns någon hundägare som kan lita till 100 procent på
sin hund.
Tekniska förvaltningen skriver den 4 november 2013 att det står i Ljungby
kommuns lokala ordningsföreskrifter § 18, att hundar ska hållas kopplade inom
området Helsingborgsvägen – Gängesvägen – Skånegatan – Olofsgatan –
Drottninggatan – Harabergsgatan – Märta Ljungbergsvägen, samt på Gamla
torg, badplatser, campingplatser, idrottsplatser, och lekplatser i kommunen.
Hundar ska i övrigt hållas under god tillsyn och kontroll. Tikar ska under löptid
hållas kopplade inom hela kommunen (men inte nödvändigtvis inom inhägnat
område). När hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Hundar får därutöver inte vistas på
begravningsplatser eller på Salutorget när torghandel eller marknad pågår.
Beredning
Tekniska utskottet föreslår den 19 november 2013 att kommunstyrelsen beslutar
att svara förslagsställaren att kommunstyrelsen inte har för avsikt att ändra de
lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med medborgarens förslag.
Yrkanden
Kjell Jormfeldt (MP) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.
Carina Bengtsson (C), Lars Solling (FP), Jessica Lyckvall (M) och Kerstin
Wiréhn (V) yrkar att ärendet återremitteras för att se över möjligheten att ändra
reglerna för koppeltvång.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Kjell Jormfeldts (MP) yrkande mot Carina Bengtssons (C)
med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina
Bengtssons (C) med flera yrkande.
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