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Svar på Medborgarförslag angående klistermärke på 

soptunnor "Släng hundbajs här" 

Hej Niklas! 

Tack för du med ditt medborgarförslag engagerar dig i vår kommun!  

Det är varje enskild hundägares ansvar och angelägenhet att plocka upp efter sin 

hund. Det är inte bara olämpligt och ohygieniskt att lämna kvar sitt hundbajs, det 

är dessutom ett brott mot miljöbalken att inte plocka upp efter sin hund. För att 

underlätta för hundägare att göra rätt för sig placerar kommunen ut hundlatriner. 

Utplaceringen av hundlatriner är inte alltid lätt, våra medarbetare försöker i så stor 

utsträckning det går att placera ut latriner där det finns mycket hundar och i stråk 

som är populära, i dagsläget har vi ca 60 st hundlatriner utplacerade.   

Upplever man att det är långt mellan hundlatrinerna eller att hundlatrinerna är 

felplacerade tar vi gärna emot synpunkter och förslag på justeringar via vår 

hemsida.  

 

Vi tycker att din tanke är god men som kommun kan vi inte ta fram trycksaker 

som uppmuntrar enskilda att använda privata soptunnor eller faciliteter för 

allmänt bruk utan att det först har upprättats ett avtal med den som har den 

aktuella soptunnan.   

Ett klistermärke för kommunal service ska dessutom ha en viss layout och 

innehålla en viss information vilket gör att det för med sig stora kostnader för att 

ta fram den produkt som du föreslår.  

Om du som enskild innehavare av en soptunna däremot vill uppmuntra dina 

grannar och närboende att använda det kärl så är det inte något som vi från 

kommunens sida har några synpunkter på så länge man följer de lagar och regler 

som gäller för avfall och sophantering.  

Handlingar i ärendet 

Niklas Dahlins medborgarförslag 2018-01-11. 

Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-02-16 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat. 
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Beslutet skickas till: 

Nicke_dahlin@hotmail.com 

emil.florell@hotmail.com 
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