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§ 53 Motion om djurcirkus 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 28 augusti 2018 av Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lind
ström (MP) och handlar om djurcirkus. 

Beredning 
Bilaga KS 2019/46/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /46/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019/46/3, Motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström 
(MP) 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 57 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



§ 57 

Justerandes sign 

Olv 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
LEDN I NGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2019-03-20 

21 (41) 

Dnr 2017 /1080 - b 

Motion om djurcirkus 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 28 augusti 2018 av Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm 
Lindström (MP) och handlar om djurcirkus. 

Beredning 
Bilaga KS 2019/46/1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019/46/2, Yttrande från samhällsbyggnadskontoret 
Bilaga KS 2019/46/3, Motion från Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström 
(MP) 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om djurcirkus 

Erik Åberg (MP) och Ingela Kilholm Lindström (MP) inkom den 28 augusti 201 7 
med rubricerad motion. 

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

1 (2) 
2019-03-13 

DIARIENR: 2017/1080 

• att utreda möjligheterna att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus i Sala 
kommun 

• att utreda om så är möjligt förbjuda icke domesticerade djur på cirkus i Sala 
kommun 

• att om så är möjligt förbjuda icke domesticerade djur på cirkus på Sala 
kommuns mark 

Motionärerna skriver att Sala tar emot cirkusar 1-2 gånger per år. Detta är ett 
trevligt inslag i kommunens kulturutbud. De ser dock inte positivt på att de flesta av 
de cirkusar som tas emot i Sala, uppträder med djur. Det ligger inte i djurens 
intresse att transporteras eller att utföra konster. Båda dessa faktorer kan bidra till 
problem för djuren. Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan 
orsaka stress hos djuren och deras utevistelse begränsas till tillfälliga inhägnader. 
De konster som djuren förmås göra är ofta onaturliga för dem och kan i vissa fall ge 
skador. 

Motionärerna ser en betydande skillnad på domesticerade och icke domesticerade 
djur i cirkusmiljö och inriktar sig i motionen på de icke domesticerade 
cirkusdjurens såsom elefant, zebra och sjölejon. 

Femton länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus och Sveriges 
Veterinärförbunds inställning är att inga djur bör förekomma på cirkus. 

Motionen har remitterats till Samhällsbyggnadskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att Sala kommun har genom sin kommunala kompetens 
möjlighet att förbjuda icke domesticerade djur att vistas på cirkus inom kommunens 
territorium. När polismyndigheten inhämtar yttrande för markupplåtelse hos 
kommunen, får kommunen avstyrka tillståndet och förbudet ses då som en 
opinionsyttring. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224- 188 SO 
kommun.in fo@sa la.se 

www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ord förande 

anders. wigelsbo@sa la.se 

Dire kt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Regeringen har i januari i år presenterat ett förslag till ny djurskyddslag där 
uppvisning av elefanter och sjölejon ska förbjudas. 

Samhällsbyggnadskontorets rekommendation är att Sala kommun beslutar att inte 
tillåta icke domesticerade djur att uppvisas på kommunal mark genom att avstyrka 
dessa typer av tillstånd. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Anders Wigelsbo ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Yttrande 

Motion om djurcirkus 

Yttrande 

SALA KOMMUN 
Komm unstyrelsens förvaltning 

lnk. 2018 -02- 1 9 

Enligt huvudregel krävs tillstånd enligt ordningslagen ( 1993: 1 617) för att 
anordna en cirkusföreställning på offentlig plats. En sådan ansökan görs hos 
Polismyndigheten, som i sin tur inhämtar yttrande från kommunen innan tillstånd 
beviljas. I det fall att kommunen avstyrker tillståndet, får Polismyndigheten inte 
bevilja tillstånd. 

Det ingår i den kommunala kompetensen att ta ställning i frågor om allmänna 
sammankomster på offentliga platser och det ligger i kommunfullmäktiges 
befogenhet att göra så. 

Enligt 35 § djurskyddsförordningen regleras förbuden mot att uppvisa vissa typer 
av icke domesticerade djur offentligt i menageri. Förbudet innefattar exempelvis 
inte sjölejon eller elefanter som är undantagna från bestämmelsen och idag lagligt 
får visas på Cirkusar runt om i landet. 

Regeringen har i januari i år presenterat ett förslag till en ny djurskyddslag där 
uppvisning av elefanter och sjölejon ska förbjudas. Förslaget väntas träda i kraft 
under april månad år 2019. Motiveringen för förslaget är att det saknas praktiska 
förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter 
djuren att bete sig naturligt. 

Denna typ av förbud tillämpas redan idag av exempelvis Västerviks kommun efter 
att det först avgjordes i Mål m 965 - 17 i Förvaltningsrätten i Linköping. Rätten 
ansåg att beslutet om att förbjuda visning av icke domesticerade djur inte har en 
egentlig verkan men att det däremot ska ses som en opinionsyttring. Västerviks 
kommun tillämpar således bestämmelsen med goda resultat sedan domen fick laga 
kraft den 23 oktober 2017. 

Sammanfattning 

Sala kommun har genom sin kommunala kompetens möjlighet att förbjuda icke 
domesticerade djur att visas på Cirkus inom kommunens territorium. När 
Polismyndigheten inhämtar yttrande för markupplåtelse hos kommunen, får 
kommunen avstyrka tillståndet och förbudet ses då som en opinionsyttring. 

Som svar på motionen föreslås därför att Sala kommun beslutar om att inte tillåta 
icke domesticerade djur att uppvisas på kommunal mark genom att avstyrka dessa 
typer av tillstånd. 

1 (1) 
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JONNA KANGAS 



miljöpartiet de gröna Q 
SAIAKOI\JlMUN 

Kommu nstyrelsens förvaltning 

Ini<. 2017 --08- 2 9 
SALA 

Motion om djurcirkus 

I Sala tar vi emot cirkusar 1-2 gånger per år. Detta är ett väldigt trevligt inslag i kommunens 

kulturutbud. Vi ser dock inte positivt på att de flesta av de cirkusar vi tar emot uppträder 

med djur. Det ligger inte i djurens intresse att transporteras eller att utföra konster. 

Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren gör 

konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren. Resandet och de 

omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren och deras utevistelse 

blir begränsas till tillfälliga inhägnader. De konster som djuren förmås att göra är ofta 

onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador. 

Vi i miljöpartiet ser dock en betydande skillnad på domesticerade och icke domesticerade 

djur i cirkusmiljö, och vi vill i denna motion inrikta oss på de icke domesticerade cirkusdjuren 

såsom elefant, zebra och sjölejon . 

Femton länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus och Sveriges Veterinärförbunds 

inställning, är att inga djur bör förekomma på cirkus 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Miljöpartiet i Sala 

-Att utreda möjligheterna att förbjuda icke domesticerade djur på cirkus i Sala kommun 

-Att om så är möjligt förbjuda icke domesticerade djur på cirkus i Sala kommun 

-Att om så är möjligt förbjuda icke domesticerade djur på cirkus på Sala kommuns mark 
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