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Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Kyrkogårdar och begravningsplatser som är tillgängliga för allmänheten kan jämställas med
offentlig plats enligt l kap. 2 § ordningslagen (SFS 1993:1617). Om ett område är tillgängligt
för allmänheten endast under vissa tider är det offentlig plats under dessa tider (samma
lagrum). Med anledning av detta har Malmö stad beslutat att i sin till lokala
ordningsföreskrifter tillhörande Hundstadga för Malmö kommun (3 § p. 1) fastställa att hund ska
hållas kopplad på bland annat begravningsplats och kyrkogård, något som har varit fallet
sedan stadgans ursprungliga antagande i Kommunfullmäktige den 18 maj 1995. Därtill råder
enligt samma stadga upptagningstvång under årets alla dagar på alla platser i tätbebyggt
område inom kommunen (ibid., 5 §). Tekniska nämndens förvaltning, Fastighets- och
gatukontoret, tillhandahåller därför hundlatrinkärl i anslutning till samtliga större ingångar till
stadens kyrkogårdar och begravningsplatser. Likaså bedriver Fastighets- och gatukontoret ett
långtgående arbete med att upprätta hundrastgårdar och hundrastplatser på samtliga de
platser i staden där behov för dessa finns.
Information om gällande ordningsföreskrifter och tillhörande hundstadga finns lättillgängligt
på Malmö stads webbplats. Därtill framgår av befintlig skyltning vid ingångar till flertalet av
stadens kyrkogårdar och begravningsplatser att hundrastning är förbjudet, liksom att hund
som medtas in på dessa platser skall hållas kopplad. För dessa skyltar ansvarar
Kyrkogårdsförvaltningen.
Det ligger sammantaget inte inom Tekniska nämndens ansvarsområde att säkerställa att
ordningsföreskrifterna efterlevs – detta är en polisiär fråga. Tekniska nämnden har därför
inte beaktat förslaget i den del som avser bötfällning eller motsvarande. Inte heller inbegriper
Tekniska nämndens ansvarsområde renhållningsåtgärder inne på kyrkogårdar och
begravningsplatser – också detta ansvarar Kyrkogårdsförvaltningen för. Med anledning av
detta anses det inte angeläget att Fastighets- och gatukontoret, inom ramen för Tekniska
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nämndens budget, ska ombesörja ytterligare skyltnings- och/eller informationsåtgärder
motsvarande de som föreslås i initiativet. Initiativtagaren uppmanas istället att vända sig till
Kyrkogårdsförvaltningen med de synpunkter som framkommer i initiativet, på det att
Kyrkogårdsförvaltningen ska kunna ta ställning till det som föreslås däri.
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