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Skyltar för upplysning. Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen från kommunstyrelsen avseende Skyltar för
upplysning.
2. Trafiknämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Bengt Stenberg
Avdelningschef

Remissen
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag till förändring av 22 § i
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm”.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd har arbetat fram förslaget som är på
remiss till och med 2022-08-22, trafiknämnden har dock fått
förlängd svarstid till och med 2022-08-26.
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Vid Skarpnäcks stadsdelsnämnds sammanträde 2022-03-17
anmäldes ett medborgarförslag om temporära skyltar med
uppmaning om att plocka upp efter sin hund. Stadsdelsnämnden
avslog förslaget och har istället remitterat ett förslag att justera de
lokala ordningsföreskrifterna, så att förorening efter hund ska
plockas upp på all offentlig plats även i ytterstaden.
I ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm” står i
dagsläget följande:
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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.
Det innebär att det i ytterstaden är tillåtet att lämna avföring från
hundar på marken om det inte är på gångbana eller parkväg.
Förslaget är att ändra skrivningen i ”Allmänna lokala
ordningsföreskrifter i Stockholm” för att förbjuda att lämna
hundbajs på alla offentliga ytor i ytterstaden. Syftet med förslaget är
att minska föroreningar på offentlig plats.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom trafikkontoret.
Trafikkontorets synpunkter
Trafikkontoret ser positivt på förslaget att justera 22 § i ”Allmänna
ordningsskrifter i Stockholm”. I och med denna justering kommer
alla ytor i ytterstaden omfattas av skrivelsen och ger hundägare ett
mer långtgående ansvar att hålla stadsmiljön fri från föroreningar.
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Kontoret anser att förslaget troligtvis inte kommer bidra till några
stora förändringar ekonomiskt eller miljömässigt. Förslaget kommer
dock ge ett viktigt signalvärde till hundägare att plocka upp efter sin
hund när de rör sig i offentlig miljö. Det kommer även att leda till
en renare stadsmiljö likvärdig över hela staden.
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Kontoret instämmer också i stadsdelsnämndens skrivning att skyltar
i stadsmiljön bör hållas nere för att inte relativisera de skyltar som
redan finns utplacerade i staden.
Vidare anser kontoret att begreppet förorening kan förtydligas för
att undvika missförstånd vad paragrafen syftar till. Det kan
uppfattas som otydligt bland medborgare vad ”förorening efter
hund” avser.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår trafikkontoret att
trafiknämnden godkänner detta tjänsteutlåtande som svar på
remissen från kommunstyrelsen.
Slut

Bilagor
1. Skyltar för upplysning
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