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Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
1. Förvaltningens förslag till svar på medborgarförslag
godkänns.
2. Nämnden hemställer till kommunfullmäktige att de
Allmänna lokala ordningsföreskrifterna ändras så att
förorening efter hund ska plockas upp på offentlig plats även
i ytterstaden.

Sammanfattning
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-03-17 anmäldes ett
medborgarförslag om temporära skyltar med uppmaning om att
plocka upp efter sin hund. Förslagsställaren funderar på om man
kan utarbeta ett temporärt skyltsystem som kan placeras ut vid
behov på de platser där problem med hundbajs som inte plockas
upp uppstår. Skyltarna skulle kunna placeras tätt längs med
promenadstråk under en tid för att sedan tas bort när folk fattat.
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I ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm” står följande:
22 § Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga
gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats, dels andra
offentliga platser inom följande stadsdelar: Här följer en uppräkning
av samtliga innerstadstadsdelar. Det innebär att det i ytterstaden är
tillåtet att lämna hundbajs på marken så länge det inte ligger på
gångbana eller parkväg. De flesta hundägare plockar upp efter sin
hund men tyvärr finns det ett antal hundägare som struntar i detta
trots att de är fullt medvetna om att det är ett icke önskvärt
beteende. Att skylta med en uppmaning anser
stadsdelsförvaltningen inte fungerar då det troligen inte är brist på
information som föranleder beteendet.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget om
temporära skyltar avslås samt att nämnden hemställer till
kommunfullmäktige om att de lokala ordningsföreskrifterna ändras
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så att förorening efter hund ska plockas upp på offentlig plats även i
ytterstaden.
Bakgrund
Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2022-03-17 anmäldes ett
medborgarförslag om temporära skyltar med uppmaning om att
plocka upp efter sin hund. Stadsdelsnämnden beslutade att
överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.
Ärendet
Förslagsställaren funderar på om man kan utarbeta ett temporärt
skyltsystem som kan placeras ut vid behov på de platser där
problem med hundbajs som inte plockas upp uppstår. Barn kan inte
ta ett steg utanför stigarna utan att trampa i stora högar av bajs.
Skyltarna skulle uppmana hundägare att hålla rent efter sin hund.
Skyltarna skulle kunna placeras tätt längs med promenadstråk under
en tid för att sedan tas bort när folk fattat.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsråd 2022-04-21.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm” står följande:
22 § Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga
gångbanor och parkvägar som utgör offentlig plats, dels andra
offentliga platser inom följande stadsdelar:
Kungsholmen
Stadshagen
Kristineberg
Fredhäll
Marieberg
Stora och Lilla Essingen
Långholmen
Reimersholme
Södermalm
Riddarholmen
Gamla stan
Skeppsholmen
Kastellholmen
Norrmalm
Vasastaden
Östermalm
Hjorthagen
del av Ladugårdsgärdet
del av Djurgården.
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Det innebär att det i ytterstaden är tillåtet att lämna hundbajs på
marken så länge det inte ligger på gångbana eller parkväg. Att det är
tillåtet betyder inte att det inte är äckligt och fruktansvärt oförskämt
att lämna kvar bajs efter sin hund. De flesta hundägare sköter detta
på ett bra sätt och är väldigt noggranna med att plocka upp efter sin
hund men tyvärr finns det ett antal hundägare som struntar i detta
fast de är fullt medvetna om att det är ett icke önskvärt beteende.
Att skylta med en uppmaning anser stadsdelsförvaltningen inte
fungerar då det troligen inte är brist på information som föranleder
beteendet.
Staden har som mål att minimera antalet skyltar i parker och vara
restriktiv med att sätta upp nya skyltar. (Skyltmanual för park &
torg) Det är tillåtet att kasta hundbajspåsar i stadens papperskorgar
och staden har återkommande informationskampanjer om vikten av
att alla hjälps åt att hålla rent i vår gemensamma miljö.
Stadsdelsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget om
temporära skyltar avslås samt att nämnden hemställer till
kommunfullmäktige om att de lokala ordningsföreskrifterna ändras
så att förorening efter hund ska plockas upp på offentlig plats även i
ytterstaden. Det är svårt att se skäl för den skillnad som görs på
ytterstad och innerstad i detta hänseende i ordningsstadgan.
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