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Tekniska nämndens arbetsutskott
Datum

2021-03-114-08

Yttrande

Diarienummer

Till

TN-2021-249

Initiativtagaren

Skrivelse/upprop angående trygghet på Malmö stads hundrastplatser
Tekniska nämndens arbetsutskott har beslutat att lämna följande yttrande:
Yttrande

Malmö stad delar er oro över den rådande otrygghet som skapats kring våra hundrastgårdar i
Malmö. Vi vill tillsammans hjälpas åt för att få stopp på förgiftning och sabotage.
Åtgärderna som föreslås i skrivelsen besvaras nedan:
Gällande belysning är tyvärr inte alla hundrastgårdar belysta i nuläget men detta ska åtgärdas.
Vi arbetar fortlöpande med att komplettera belysning där sådan saknas samt med att
förbättra belysningen på hundrastgårdar med redan befintlig belysning. Förvaltningen,
Fastighets- och gatukontoret, har testat belysning med rörelsesensorer men då sådan
belysning uppfattades som störande, togs därför beslut att istället ha hundrastgårdarna
belysta hela tiden.
Skyltning som föreslås är inte möjlig då hundrastgårdarna i Malmö är belägna på allmän
platsmark, det vill säga offentlig mark. Sådan plats ska vara tillgänglig för alla enligt plan- och
bygglagen. Det betyder att det enligt lag inte går att ”abonnera” hundrastgårdar. Det är inte
heller möjligt att tidsbegränsa någons vistelse på en allmän plats.
När det gäller kamerabevakning styrs det också av lag, bland annat dataskyddsförordningen.
Den typ av kameraövervakning, som det får förstås att skrivelsen avser, är det
Polismyndigheten som fattar beslut om.
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Alla hundägare och övriga medborgare uppmanas att fortsätta vara extra observanta om man
ser något misstänkt. Kontakta polis på 114 14 och även Malmö stads kontaktcenter, 040–
341000, så att sanering av ytan kan göras.
Från Malmö stads sida har det satts in extra tillsyn och städning av hundrastgårdarna för att
upptäcka farligt föremål och motverka att dessa förtärs av hundar. Kommunen arbetar för
att få stopp på denna oacceptabla situation så att både hundar och medborgare kan känna sig
trygga i Malmö.
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