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Svar på motion nr 29/2015 från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och 
Michael Solander (MP) - Motion om djurcirkus till Österåkers kommun. 

Sammanfattning 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) har i en motion daterad 2015-10-23 
yrkat att Österåkers kommun ska utreda möjligheten att neka kringresande cirkusar, där uppvisandet 
av icke domesticerade djur ingår, att nyttja kommunal mark. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planatbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 
Motion från Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) anses besvarad med 
hänvisning till att Djurskyddsförordningens 35§ redan idag förbjuder ett stort antal icke-
domesticerade djur på cirkus. 

Bakgrund 
Andreas Lennkvist Manriquez (V) och Michael Solander (MP) har i en motion yrkat att Österåkers 
kommun ska utreda möjligheten att vid upplåtelse av kommunägd allmän platsmark ha möjlighet att 
neka upplåtelse till kringresande cirkusar där uppvisandet av icke domesticerade djur ingår. 

Förvaltningens slutsatser 
Kommunallagen innehåller inte någon allmän rätt för kommuner att föreskriva regler om vad de 
önskar. Kommunallagen nämner att rätten att utge föreskrifter istället regleras i speciallagar inom 
respektive speciallags område. 

I lagen ges Regeringen, av Riksdagen, rätt att utfärda en förordning och att därefter utse 
myndigheter som får utge föreskrifter. I vissa fall behövs föreskrifter som är anpassade till lokala 
förhållanden och då får kommuner rätt att ge ut föreskrifter med giltighet inom kommunen. 

Regeringen har inte givit kommuner föreskriftsrätt kring cirkusdjur. 
Detta regleras istället i Djurskyddsförordningen, där regeringen delar ut föreskriftsrätt till 
Jordbruksverket och kontrollrätt till Jordbruksverket, länsstyrelserna och Livsmedelsverket. 
Djurskyddsförordningens 35§ förbjuder redan idag ett stort antal icke-domesticerade djurarter på 
cirkus. 

Samhällsbyggnads förvaltningen har respekt för den uppdrags- och ansvarsfördelning som staten 
infört på djurskyddsområdet och ser inget behov av att kommunen i egenskap av markägare skall 
införa särbestämmelser. 
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Den moderna cirkusen med dresserade djur har sitt ursprung i 1700-talets Storbritannien. 
Denna form av underhållning är fortfarande ett populärt inslag Inom den kommersiella 
nöjesindustrin även om djurfria cirkusar blir alltmer populära. 

Klassiskt domesticerade djur som hästar och hundar deltar parallellt med vilda djur som 
exempelvis sjölejon och elefanter i cirkusföreställningarna. Rovdjur och apor är dock inte 
längre tillåtna som cirkusdjur 1 de skandinaviska länderna. Denna motion uppmärksammar 
de vilda djurens situation Inom cirkusindustrin. Idag är omsorgen om de vilda cirkusdjuren 
mycket knapphändigt reglerad i djurskyddslagen. Dess två portalparagrafer, "att djuren inte 
ska utsättas för onödigt lidande" (2 §) och "att djuren ska kunna leva ett arttypiskt 
beteende" (4 §), tillgodoses Inte inom dagens cirkusverksamhet. 

Själva grundidén med cirkus är att få djuren att göra saker de normalt inte gör I sitt fria 
beteende. Detta konstlade beteende kan I viss mån accepteras för domesticerade djur, som 
hästar och hundar, men bör Inte accepteras när det rör vilda djur. Djuren fraktas runt, 
tvingas tillbringa sina liv i trånga utrymmen och de blir ibland fastkedjade mellan 
uppträdandena. 

Djur på cirkusar visar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på psykiska 
störningar. Även med den bästa viljan i världen kan cirkusar av praktiska skäl inte tillgodose 
djurens naturliga behov av rörelsefrihet och socialt umgänge. I många länder I Europa har 
därför vilda och exotiska djur på cirkus förbjudits. 

Till Österåkers kommun kommer årligen ett antal olika cirkusföretag på besök. 
Flera av dessa cirkusföretag har djur med sej som en del av underhållningen. 
Det vi vill uppnå är Österåkers kommun inte ska behöva ta emot cirkusar med vilda eller 
exotiska djur eller s.k. Icke domesticerade djur som exempelvis elefanter eller zebror. 

Vi anser att denna form av djurhållning och uppvisningar av djur inte hör hemma i dagens 
Sverige och Österåker. 

Mot bakgrund av detta yrkar vi: 

Att Österåkers kommun ska utreda möjligheten att neka kringresande cirkusar där 
uppvisandet av icke domesticerade djur ingår nyttja kommunal marjc. 
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