§ 8.
Därefter föredrogs beredningsutskottets utlåtande n:r 14 med Åtgarder
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1905 hemställt om åtgärders vidtagande till förhindrande af den
skada och det ohägn å stadens planteringar, som åstadkommes genom
kringlöpande hundar.
Med föranledande af denna revisorernas framställning hade
afdelningen i skrifvelse till stadsfullmäktige af den 30 april 1907,
till trycket befordrad i bihanget n:r 89 för samma är, framlagt
förslag till åtskilliga, ätgärder i berörda syfte och därvid bland
annat hemställt, att stadsfullmäktige måtte besluta att hos kungL
maj:t göra framställning om att kungl. maj:t mätte vidtaga erforderlig ätgärd för att hundskatt i Stockholm mil. kunna sättas
till högst fyratio kronor för hvarje djur.
Härjämte hade öfverstäthållareämbetet enligt resolut ion den
27 juli 19 O7 till stadsfullmäktiges kännedom öfver lämnat afskrift
af en till ämbetet inkommen skrifvelse af den 15 i samma mänad,
däri riksmarskalksämbetet pä framställning af intendenten för KungL
Djurgärden, föranledd af drätselnämndens första afdelnings föreliggande förslag, hemställt, huruvida icke öfverståthällarcämbetet
skulle finna skäl vidtaga erforderliga ätgärder för att bestämm elser,
som framdeles kunde komma att stadgas till skyddande af stadens
allmänna planteringar mot hundar, mätte komma att gälla jämväl
i fräga om Kungl. Djurgårdens gräsmattor och planteringar inom
den del af södra Djurgården, som i öster begränsas af lägenheten
Sirishofs västra gräns, Rosendalsvägen och lägenheten Oakhills
västra gräns.
I sitt förevarande utlätande n:r 14 hemställde nu beredningsutskottet:
att stadsfullmäktige mätte besluta:
1:0) att hos kungl. maj:t göra framställning därom, att den
i § 5 af ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars 1868
meddelade straffbestämmelse mätte ändras sä, att förseelse af omförmäldt slag må beläggas med böter högst femtio kronor; och
2:0) att hos öfverstäthällareämbetet hemställa, att § 7 af de
särskilda ordningsföreskrifterna för Stockholm skulle erhälla följande
lydelse:

§ 7.

Mom. 1.

Det är förbjudet att låta hund löpa ute i staden,
utan att djuret åtföljer ägare eller värdare.
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Mom.

2. Under tiden från och med den 1 april till och
med den 30 september skall hund ute i staden föras i band.
Mom. 3. Ägare eller värdare är skyldig hälla tik inom hus
under djurets löptid.
Mom. 4. Det är förbjud et för en hvar att läta hund löpa
ute i staden eller inom dess område, utan att djuret är försedt
med halsband, hvarä uppgift om ägarens namn och bostad finnes
.tydligt och fullständigt angifven.
]}Iom. 5. Hund, som anträffas ute ä allmän plats under tid
eller omständigheter, som stä i strid med de uti denna § gifna
föreskrifter , skall, där sä ske kan , af polisbetjäningen omhändertagas och, där upplysning om ägaren ej kan erhållas, afföras till
stadens hundstall; kommande djuret, sedan tre dygn förflutit efter
dess upptagande, att dödas, sä framt icke ägaren eller vårdaren
inom denna tid äterhämtar detsamma samt ersätter kostnaderna för
dess upptagande och underhåll.
:Mot utskottets förslag hade anmälts reservationer:
Af h err vice ordfömnden, hvilken ansett, ej mindre att mom.
2 af utskottets förslag till lydelse af § 7 af de särskilda ordningsföreskrifterna för Stockholm borde utgä, än äfven att utskottet
bort hafva tillstyrkt drätselnämndens första afdelnings framställning
om åtgärders vidtagande i syfte att hundskatten i Stockholm mätte
kunna höjas.
Af herr Fränckel, hvilken instämt i herr vice ordförandens
yrkande om uteslutande af mom. 2 af förslaget till lydelse af §
7 af de särskilda ordningsföreskrifterna.
Af herr H e1"litz, hvilken ansett, att § 7 i de särskilda ordningsskrifterna för Stockholm borde erhålla följande lydelse:
§ 7.

1. Ägare af hund vare pliktig att iakttaga följande
bestämmelser:
1. Hund mä icke .löpa ute i staden eller å dess omräde
inom den del af södra Djurgärden, som i öster begränsas af
lägenheten Sirishofs västra gräns, västra Rosendalsvägen o~h lägenheten Oakhills västra gräns, därest ej hunden är under tillsyn af
värdare, som öfvervakar, att hunden icke ofredar människor eller
•
skadar allmänna planteringar.
2. Hund må icke löpa lös Ii torg eller annan allmän plats,
MOln.
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hvarest födoämnen försäljas, ej heller under tiden från och med
den 1 april till och med den 30 september vare sig inom all.
männa planteringar i stad.en, kyrkogårdar inbegripna, eller inom
ofvan angifna del af södra Djurgården.
3. Tik skall under djurets löpetid hållas inom hus.
4. Hund må ej löpa (lös) ute i staden eller å dess område
utan att vara försedd med halsband, hvarå uppgift om ägarens
namn och bostad finnes tydligt och fullständigt anbragt.
•
Mom. 2. Lika med mom. 5 i utskottets förslag.
A f herrar Wallenbe!"g och Bendixson, h vilka inst1imt med
herr Herlitz.
På förslag af herr vice ordföranden beslöts till en början:
att de i det förevarande utlätandet afsedda spörsmål, skulle på det
sätt behandlas, att först komme under öfvervägande den af drätsel·
nämndens första afdelning väckta frågan om en underdånig framställning om åtgärders vidtagande i ändamål att hundskatten mätte
kunna i hufvudstaden sättas till högre belopp, än för närvarande
vore medgifvet; att därefter skulle föredragas i ett sammanhang
mom. 1 4 af det i punkten 2:0 af utskottets hemställan framlagda förslag till ändrad lydelse af § 7 af de särskilda ordningsföreskrifterna för Stockholm, härpå mom. 5 af samma förslag, där.
efter utskottets under punkten 2:0 gjorda hemställan och sist punkten 1:0 af utskottets förslag; äfvensom att vid behandlingen af
den först föredragna frågan diskussionen finge röra sig om ärendet
i dess helhet.

1:0.

Frdgan om ändrad bestämmelse rörande hundskattens belopp.

Efter föredragning af hvad första afdelningen i detta ämne
hemställt begärdes ordet af herr Hernlund och afgåfvos vidare
yttranden af herrar vice ordföranden, Herlitz, grefve von Rosen,
Warburg, Lundbergh, grefve von Rosen, Lundström, Hernlund,
Hammariund, Medin, Herlitz, vice ordföranden, Sjögren och Herlitz.
U nder diskussionen hade, såsom herr ordföranden erinrade, i
den förevarande frågan yrkats:
1 :0) af herr Lundbergh, bifall till första afdelnin<7ens
hemo
ställan ;
2:0) af herr Hernlund, bifall till afdelningens hemställan
men den ändring, att den afsedda underdåniga framställningen i
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ämnet skulle äsyfta hundskattens bestämmande till högst 30 kronor
för hvarje djur; samt
3:0) afslag ä afdelningens hemställan .
. . I enlighet med dessa yrkanden gjorde herr ordföranden proposltIoner o~h förklarade sig anse propositionen på afslag af hvad
första afdelmngen hemställt vara med öfvervägande ja besvarad.
:Votering begärdes samt anställdes, sedan till kontraproposition
antaglts herr Hernlunds ofvannämnda yrkande, öfver följande dessförinnan godkända omröstningsproposition :
Den, som afslär det af drätselnämndens första afdelning afgifna förslag om en underdänig framställning om ätgärders vidtagande i syfte att hundskatten mätte kunna i Stockholm sättas till
högre belopp, än nu är medgifvet, röstar ja;
Den, det ej vill, röstar nej;
Vinner nej , har herr Hernlunds under öfverläggningen framställda yrkande af stadsfullmäktige godkänts.
Den nu verkställda voteringen utföll med 27 ja mot 51 nej ,
hvadan fullmäktige fattat beslut i öfverensstämmelse med nejpropositionen. Pä sätt anteckningslistorna n:r 3 utvisa, röstades
ja af herrar ordföranden, d'Ailly, Alexanderson, Axel N. Andersson, Bendixson, Buhre, Dahlberg, Edberg, Elmquist, Fränckel,
Herlitz, Hjortzberg, Höglund, Kinnwall, Klefbeck, Lindhagen,
Medin, Fredrik Nilsson, N orström, Ohlsson, Richert, grefve von
Rosen, Schönthal, Tengdahl, Wallenberg, Warburg och Wickman
samt nej af herrar vice ordföranden, O. J. Andersson, Johan
Andersson, Axelson, Bohman, Boije af Gennäs, Josef Oarlsson,
Oeder, Dyrssen, J oh. Lud v. Eklund, Oskar Eklund, Förselius,
Hallström , Hammariund , Hedenblad, Hernlund, Heurlin , Hildestrand, Jonsson, Gustaf Karlson, Kjellberg, von Koch, Lagergren,
Lagerholm, Lamm, Laurentz, Lindmark, Lindqvist, Lund, Lundbergh, Lundström, A. E. Magnusson, Karl G. :M:agnusson, Gustaf
Nilson, Norblad, Olin, Palme, Rabe, Ramstedt, Romare, Rosengren, Sjögren, Sjöström, Sonden, Staf, Sundell, Theiander, Wahlin ,
Wassberg, ·W ester och G. F. Östberg.
2:0 a) Mom. 1

4 af det under 2:dra punkten af utskottets
hemställan intagna författningsförslag.

Efter föred,ragning af hvad utskottet i förevarande hänseenden
hemställt uppstod öfverläggning, däri hvar efter 'annan deltogo
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herrar H erlitz, vice ordföranden , Herlitz, Ha.mmarl
und
,
H
ernlund
.
,
Buhre, , Vallenborg, Hernlund, Höglund och Vlce ordföranden.
Under öfverläggningen hade yrkat :
1 :0) af h err vice o?'dföranden, att utskottet hemställan i nu
föredraO'na delar skulle bifalla med de ändrinO'ar , att dels i morn.
1 efter <lrdet »vårdare » tillades : , om öfvervakar, att hunden
icke ofredar människor eller kadar allmänna planteringar , dels
mom. 2 skulle utgå, del ock mom. :3 erhälla fö ljande lydelse :
. Tik må under djuret löptid ej löpa lös ute i taden el18l' il.
dess område .•
2:0) af herr He1'litz, att stad fullmäktige, med afslag ä ut·
skottets hem tällan i föredragna d.elar, mätte godkänna den lydelse
till mom. 1 af § 7 i de förevarande ordningsföreskrifterna, som
föreslagits i den af honom afgifna reservation, med den ändring
likväl, att momentet i tredj o punkten erhölle samma lydel e som
mom. 3 af det af herr vice ordföranden framställda förslag; och
3:0) af h err Hernlund , bifall till omförmälda af herr H erlitz
framställda yrkande med den ändring, att i 1 :sta punkten skulle
efter orden: ~ ofredar människon inskjutas orden: . eller husdjUr>.
Härefter gjorde hflrr ordföranden propositioner i enlighet med
dessa yrkanden äfvensom ä bifall till utskottets föredragna förslag
oförändradt och förklarade sig anse propositionen på godkännande
af herr H erlitz, förslag vara med öfvervägande ja besvarad.
Efter det votering begärts och till kontraproposition vid den
blifvande om röstningen antagits herr vice ordförandens förs lag, före'
slogs och godkändes en sä lydande omröstningsproposition :
D en, som bifaller det fö rslag, som under öfverläggningen i
ämnet framställts af h err Herlitz, röstar ja;
Den, det ej vill, röstar nej ;
V inner nej, h afv a stadsfullmäktige godkänt det af h err vice
ordföranden under öfv erläggningen framställda förslaget,
V id slutet af den h äröfver anställda omröstningen befunnos
röst erna h afv a utfallit med 4 8 ja och 33 nej , i det att j a röstats
af herrar d'Ailly, B endixson , B ohman , B oije af G ennäs, Ceder,
Edberg, Oskar Eklund, Elmquist, Hallström, H ammariund, H eden·
blad, H erlitz, H ernlund, H eurlin, H öglund, J onsson, Kjellberg,
Klefbeck , von Koch , Lagergren, L agerheim, Lagerholm, Lamm,
Laurentz , Lindhagen, Lindmark, Lundbergh , A, E, Magnusson,
Karl G. Magnusson, Medin, Norblad, Ohlsson', Olin, Palme, Rabe,
Ramstedt, . Richert, Rosengrt'm, Sjögren, Sonden, Staf, Sundell,
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Tengdahl, Theiander, Walleuberg, Warburg, Wassberg och Wester
samt nej af herrar ordföranden, vice ordföranden, Alexanderson,
Axel N. Ander~on, C. J. Andersson, Johan Andersson, Axelson,
Buhre, Josef Carlsson, Dahlberg, Dyrssen, J oh. ljudv. Eklund ,
Enell, Fränckel, Förselius, Granholm, Hildestrand, Hjortzberg,
Gustaf Karlson, Kinwall, Lindqvist, Lund , Lundström , Fredrik
Nilsson, Gustaf Nilson, N orströ·m, Romare, grefve von Rosen,
Schönthal, Sjöström, Wahlin, Wickman och G. F. Östberg.
Stadsfullmäktiges beslut hade sålunda utfallit i enlighet med
ja-propositiouen.
b)

Mom.

5 af det under 2:dra punkten af ~ttskottets hemställan
intagna författningsfö?·slag.

Ordet erhölls af herr H ernlund samt innehades därefter af
herrar Herlitz och vice ordföranden.
Med afseende å det förevarande momentet hade yrkats dels,
af herr Herlitz , bifall till utskottets förslag med den ändring, att
momentets ordningsnummer skulle ändras från 5 till 2, dels ock,
af herr B ern/und, att momentet måtte antagas med det af herr
Herlitz föreslagna ordningsnummer, men den ändring af lydelsen,
att de i momentet förekommande orden . af polisbetjäningen»
skulle uteslutas,
Herr ordföranden gaf propositioner på hvartdera af dessa
yrkanden och förklarade den förra propositionen vara med öfvervägande ja besvarad.
ej Utskottets i punkten 2 :0 gjorda hemställan.
Förklarades besvarad genom stadsfullmäktiges beslut vid föredragningen af det i punkten berörda författningsförslag.
3:0.

•

l:sta punkten af utskottets hemställan.

Efter punktens föredragning innehades ordet af herrar Dahlberg, H erlitz och Dahlberg i nu nämnd ordning.
Herr ordföranden erinrade, att under öfverläggningeu yrkats
dels bifall till ·utskottets hemställan i förevarande punkt dels ock
afslag å samma hemställan.
Härefter gjorde herr ordföranden propositioner i enlighet med
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dessa yrkanden och förklarade sig anse propositionen på afslag af
utskottets förslag vara med öfvervägande ja besvarad.
Votering begärdes, hvarefter följande voteringsproposition föreslogs och godkänd es :
Den, som afslår beredningsutskottets i första punkten af dess
föreliggande utlåtande n:r 14 gjorda hemställan , röstar ja.;
Den, det ej vill, röstar nej ;
.
Vinner nej, har samma hemställan af stadsfullmäktige bifallits.
I den omröstning, som företogs öfve1' denna yoteringsproposition ,
afgåfvos (se anteckningslistorna n:1' 6) 17 j a och 6 3 nej, hvadan
stadsfullmäktiges beslut utfallit i enlighet med nejpropositionen.
J a röstades af herrar Alexanderson, Buhre, Dahlberg , J oh. Ludv.
Eklund , F örselius, Hernlund , Hj or tzberg, H öglund, L agerholm,
Laurentz, Lundström, A. E. Magnusson, Gustaf Nilsson , grefve
von R osen , R osengren, Schönthal och Wahlin samt nej af herrar
ordföranden, vice ordföranden, d'Ailly, Axel N . Andersson, O. J.
Andersson , Johan Andersson, Axelson , Bohman, Boije af Gennäs,
.} osef Oarlsson, Oeder, Dyrssen, Oskar Edlund, Elmquist, E nell,
Hallström, H edenblad , Herlitz, Hildestrand, Jonsson, Gustaf Karlson, Kinnwall , Kj ellberg, Klefbeck , von Koch, Lagergren, Lager.
heim, Lamm, Lindhagen, Lindmark, Lindqvist, Lundberg, Karl
G. Magnusson, Medin, Fredrik Nilsson, Norblad, Norström, Olin,
Palme, Rabe, Ramstedt, Romare, Sj ögren , Sjöström1 Sundell, Tang'
dahl , Theiander, 'Wallenberg, Warburg, W ass berg, Wester, Wick·
man och G. F. Östberg.

