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Protokollsutdrag
§ 24 Dnr 2016.294 KFN

Remissvar: motion om ett principiellt ställningstagande för ett
kulturliv fritt från djurplågeri Anna Hansson (MP)

Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 7 september 2016, § 195
lämnat en motion om ett principiellt ställningstagande för ett kulturliv fritt från
djurplågeri. Motionären yrkar att:
Kommunen skall göra ett principiellt ställningstagande för ett kulturliv fritt från
Djurplågeri
Kulturaktiviteter som bedrivs inom Alingsås kommun, eller där kommunen på
något vis är medarrangör inte skall innehålla moment där ickedomesticerade
djur används/medverkar
Kommunen inte skall medge nyttjande av kommunala fastigheter och mark
till aktörer som kan misstänkas tillämpa djurplågeri i kultursammanhang
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 september 2016, § 187 att
remittera ärendet till kommunledningskontoret för beredning. Kommunledningskontorets
yttrande redovisades vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 november 2016 § 229.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 november 2016 § 229 att
remittera motionen till tekniska nämnden samt till kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 februari angett följande:

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut mark till olika cirkusföreställningar två till tre
gånger per år (oftast Nolhagavallen). När cirkusar ansöker om upplåtelse av allmän
plats söks detta tillstånd hos Polisen som sedan mitten av 2016 skickar frågan till
kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Förvaltningen kontrollerar då att den
tilltänkta platsen inte redan är uthyrd.
Motionären Anna Hansson (MP) anger i sin motion att: ”Syftet med denna motion är
att möjliggöra för kommunala instanser att förhindra att aktörer som tillämpar
djurplågeri i kultursammanhang använder sig av kommunens mark och fastigheter.
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Ett konkret exempel är elefanter på cirkus. Vi vet redan med säkerhet att vilda, d.v.s.
ickedomesticerade arter, far mycket illa utav cirkuslivet.”
I Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen regleras grundläggande
bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas samt vilka djur som inte får ingå i
en cirkusverksamhet. Idag tillåts exempelvis elefanter på cirkus i Sverige. Enligt
Djurskyddsförordningen har Jordbruksverket rätt att ge ut föreskrifter inom området.
De som har rätt att kontrollerar att lagar, förordningar och föreskrifter följs är
Jordbruksverket och Länsstyrelserna. Djurskyddsfrågor regleras således i särskild
lagstiftning och det vore olagligt om Alingsås kommun skulle införa ett generellt förbud mot
cirkusar eller mot specifika djur på cirkusar. Kommunen är varken föreskriftsmyndighet eller
kontrollmyndighet i frågan.
Ett förbud strider också mot ordningslagen där det anges att lokala föreskrifter inte
får angå förhållanden som är reglerade i lag eller annan författning. I samma lag
står det också att kommunens befogenheter att utforma lokala ordningsföreskrifter
begränsas av att föreskriftera inte får angå annat än ordningen på en offentlig plats.
Mot bakgrund av detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att kultur- och
fritidsnämnden avstyrker motionärens yrkanden då det efter utredning inte finns
något lagstöd i frågan.
Förvaltningens förslag till beslut i Kultur- och fritidsnämnden:
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker motionen då det inte finns lagstöd för dess
innehåll.
Yrkande
Staffan Albinsson (C) lämnar följande yrkande: motionen anses besvarad i enlighet med
förvaltningens yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att motionen anses besvarad i enlighet med
förvaltningens yttrande.
Protokollsanteckning
Janine Alm Ericson (MP), Greger Sandberg (S), Dimitrios Diamantopolos (S), Niklas Jadell
(S), Jan Gustavsson (V) och Vidar Melkevik (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Att kommunen ska ha ett kulturliv fritt från djurplågeri är något som vi ser som självklart för
kommunen att ha som utgångspunkt. Därför är det lätt att ställa sig bakom motionärens
uppmaning till principiellt ställningstagande. Inga djur ska plågas för människors höga nöjes
skull. Vi ser också hur utvecklingen hos bland annat cirkusar går mot allt färre djurinslag.
Djurplågeri är ett brott och som kommun ska vi hjälpa till att förhindra brottslig
verksamhet. Definitionen av djurplågeri kan dock inte kommunen själv avgöra, då varken
uppdrag eller kompetens gällande djurskyddslagstiftning finns inom kommunen. Däremot
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kan det vara lämpligt att se över vilka rutiner som tillämpas vid uthyrning till cirkus med
djurhållning avseende djurskyddsdokumentation vid uthyrning mm.”

Exp: KS
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