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Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt
skrivelse från Förbundet Djurens Rätt om förslag att förbjuda upplåtelse av
mark till djurcirkusar.
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SAMMANFATTNING

Förslagsställaren anser att med en markupplåtelsepolicy för djurcirkusar
gällande inom Stockholms stad så kan man förbättra förhållandena för de
djur som uppträder på cirkus. Utifrån det svar som miljöförvaltningen
lämnat i sitt remissvar till kontoret och de kriterier som gatu- och
fastighetskontoret har idag för upplåtelse av mark till djurcirkusar så kan
kontoret utforma en markupplåtelsepolicy som skall gälla för hela staden,
dvs även när stadsdelsförvaltningarna tar över dessa ärenden av
upplåtelseverksamheten med polistillstånd. Cirkusen bör kunna uppvisa
godkänd rapport från den länsstyrelse som inbesiktigat cirkusen för den
aktuella säsongen. Det borde gynna de cirkusar som har en godtagbar
djurhållning och minska riskerna för otillbörlig cirkusverksamhet med djur
inom Stockholms stad. Kontoret/stadsdelsförvaltningen bör också som rutin
informera Miljöförvaltningen.
W:\insyn.stockholm.se\work\GFK\2005-04-05\Dagordning\57.doc

Bilaga 1: Skrivelse från Anne-Marie Strömberg (v)
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UTLÅTANDE

Bakgrund
Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog 2004-12-15 åt kontoret att komma
med en redovisning beträffande möjligheten att utarbeta en policy gällande
markupplåtelse för djurcirkusar (bilaga 1).
Redan 1999 besvarade gatu- och fastighetsnämnden en motion från Sabina
Bossi (mp) om djurförbud på cirkus. Den remitterades även till miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden för yttrande. I kontorets
tjänsteutlåtande hänvisades till gällande lagar och föreskrifter för
djurhållning. Nämnden informerades också att det övergripande ansvaret då
låg hos jordbruksverket, det regionala hos länsstyrelsen och det lokala hos
miljöförvaltningen.
Djurskyddsmyndigheten övertog den 1 januari 2004 jordbruksverkets arbete
vad gäller dessa frågor och har i uppdrag att ytterligare strama upp
villkoren. Under 2004 gjordes ett antal inspektioner i andra kommuner som
fick till följd att länsstyrelsen beslöt att den berörda cirkusen enligt bilaga 2
skulle förbjudas föra in djur i landet.
Det är i förekommande fall berörd stadsdelsförvaltning som svarar för
upplåtande av mark för cirkusföreställningar med eller utan djur. Ansökan
om tillstånd görs hos polisen som innan tillståndsgivning remitterar ärendet
förutom till gatu- och fastighetskontoret även till miljöförvaltningen samt
brandmyndigheten för yttrande.
I samband med upplåtelse av offentlig plats ställer gatu- och fastighetskontoret som markägare upp ett antal villkor för platsens nyttjande. Avgift
för nyttjandet bestäms utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa och
sätts utifrån faktorer som nyttjarens fördel av upplåtelsen, ändamål, platsens
belägenhet och kommunens kostnader med anledningen av upplåtelsen.
1996 gjordes en översyn i västerort för godkännande av platser som
lämpade sig för cirkusevenemang. Alla berörda parter var då med, polisen,
brandmyndigheten, Stockholm Vatten, Stockholm Energi, gatu- och
fastighetskontoret samt miljöförvaltningen. Inventeringen ledde till att fyra
platser kunde tas i anspråk för denna typ av evenemang. Det vore önskvärt
om en liknande översyn kunde ske även för söderort. Vad gäller innerstan
finns idag endast ett fåtal platser som kan användas för cirkus.
Miljöförvaltningen har det lokala tillsynsansvaret över all djurhållning som
ingår i begreppet "offentlig förevisning av djur". Med offentlig förevisning
avses i korthet djur som förevisas för allmänheten och där förevisningen
sker med eller utan entréavgift i minst 7 dagar eller mer per år. Kommunen
har således genom miljöförvaltningen det lokala tillsynsansvaret för
djurhållning vid cirkus.
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Miljöförvaltningens synpunkter framgår av remissvaret (bilaga 3) och
beskriver kortfattat vad som gäller dels inomhusmiljön för verksamheten,
dels utomhusmiljön vad gäller luft mark och vatten i anslutning till den
verksamhet det gäller samt synpunkter som gäller djurskyddet.
Vad gäller frågan om huruvida staden istället helt skulle förbjuda upplåtelse
av mark till djurcirkusar är det en politisk fråga baserad på etiska, moraliska
och ideologiska värderingar. Det finns idag inget stöd i de lagar och
föreskrifter som miljöförvaltningen bedriver sin tillsyn efter att helt
förbjuda djur på cirkus.
Kontoret har även fått en skrivelse från förbundet Djurens Rätt som vill
totalförbjuda djur på cirkus (bilaga 2). De vill att det skall ske genom någon
form av stöd från Stockholms Stad, så att cirkusarna övergår till
föreställningar utan djur, som exempelvis Cirkus Cirkör. De framhåller
vidare att Tranås kommun samt även ett hundratal kommuner i England och
USA redan har infört sådant förbud.
Djurskyddsmyndighetens föreskrifter L 116 (DFS 2004:20) innehåller bland
annat bestämmelser om att alla cirkusar skall inspekteras av länsstyrelsen
innan de inleder sin säsong. Länsveterinären skall då bl.a. kontrollera
djuren, stallutrymmena och transportfordonen. Djurskyddsmyndigheten
föreskriver att begäran om inspektion skall göras skriftligen och inskickas
till länstyrelsen senast 14 dagar före cirkusens första föreställning
Kontorets förslag/synpunkter
Kontoret föreslår att gatu- och fastighetskontoret/trafikkontoret eller berörd
stadsdelsförvaltning i sitt yttrande till polismyndigheten i samband med att
respektive cirkus ansöker om polistillstånd för upplåtelse, bidrar med en
kontroll av att ett inbesiktningsprotokoll finns för den aktuella cirkusen.
Cirkusen måste kunna visa upp ett godkänt protokoll från den länsstyrelse
som inbesiktigat dessa för den aktuella säsongen för att komma ifråga för
en upplåtelse. Därutöver gäller för upplåtelsen övriga villkor enligt vad
som redan gäller idag.
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