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Svar på 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.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 14 november 2016 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Djurplågeri är enligt Brottsbalken (1962:700) 16 kap 13 § ett brott som straffas med böter
eller fängelse i högst två år.
Ansvaret för tillämpning och tillsyn enligt Djurskyddslagen (1988:534) vilar på
Djurskyddsmyndigheten (Jordbruksverket) och Länsstyrelserna.
Ytterligare föreskrifter finns i djurskyddsförordningens 33-37 §§ samt
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film-,
video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för
allmänheten. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om
cirkusdjur. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker
m m samt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:45) om träning
och tävling med djur.
Av djurskyddsförordning (1988:539) 35 § 2-3 st följer att: apor, rovdjur med undantag för
tamhundar och tamkatter, säldjur med undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar,
hjortdjur med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar, strutsfåglar och krokodildjur är
inte tillåtna vid cirkus i Sverige.
Förordningens 36a § 1 st stadgar att: ”En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång
varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen har sin hemvist, i det län där den
reser in i landet eller i det län där den har sin första föreställning. Kontrollen skall
genomföras före cirkusens första föreställning för året i landet.
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En kontroll skall också ske vid en sådan förändring av djurbeståndet eller utrustningen som
är av väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Jordbruksverket får
meddela närmare föreskrifter om kontrollerna.”
Både elefanter och sjölejon är tillåtna vid cirkus i Sverige.
Ett principiellt ställningstagande om ett kulturliv fritt från djurplågeri skulle innebära att
kommunen tar ställning mot brottslig verksamhet av visst slag. Även om frågor om djurskydd
ligger utanför den kommunala kompetensen (vad en kommun får ägna sig åt) har
kommunen ett allmänt brottsförebyggande uppdrag. Ett principiellt ställningsstagande skulle
kunna ifrågasättas som utanför den kommunala kompetensen och därför inte tillåtet enligt
kommunallagen, men skulle kanske kunna försvaras ur allmän brottsförebyggande
synpunkt.
Kommunen har inget uppdrag eller kompetens angående djurskydd. Att göra en egen
kommunal gränsdragning angående tillåtna djurslag, ligger utanför kommunens
ansvarsområde och kan därför ifrågasättas både utifrån kommunal kompetens och
likställdhet.
Vid upplåtelse av allmän plats söks tillstånd hos Polisen som skickar frågan till tekniska
nämnden för yttrande. Att inte upplåta allmän plats för verksamhet som misstänks för brott är
möjligt. Att föra register över misstänkta och dömda brottslingar är inte tillåtet för kommunen.
Det kan vara lämpligt att se över vilka rutiner som tillämpas vid uthyrning till cirkus med
djurhållning. Vilken kontroll av djurskyddsdokumentation och villkor från länsstyrelsens årliga
kontroll sker och skulle vara lämplig? Hur ofta sker upplåtelse av allmän plats till cirkus med
djurhållning? Är det en tänkbar lösning att helt neka upplåtelse av allmän plats till cirkus med
djurhållning? Är det några djurslag som ur kommunal synpunkt kräver särskilda ytor eller
andra åtgärder som kan motivera en särskild bedömning?
Förslag till beslut:
Motionen remitteras till tekniska nämnden för yttrande om upplåtelse av allmän plats.
Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar följande:
Motionen remitteras även till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Exp: KFN, TN remiss
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