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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 
Nils Alesund 
 

Miljö- och hälsoskyddschefer 

Överföring av den offentliga kontrollen av djur-
skyddet 
Detta cirkulär innehåller information om läget i arbetet med att föra över ansvaret 
för djurskyddet, med kontroller av djurskydd, foder och livsmedel i primär 
produktion, från kommunerna till länsstyrelserna vid årsskiftet 2008/2009. Som 
bilaga till cirkuläret finns ett nyhetsbrev från Jordbruksverket och länsstyrelserna 
om projekt ELOF. Nyhetsbrevet om projekt ELOF riktar sig främst till djur-
skyddsinspektörerna på kommunen. 

Samordning mellan myndigheterna om förberedelserna inför över-
gången 
Många frågor kring den praktiska hanteringen av själva övergången har uppstått 
och Sveriges Kommuner och Landsting har därför tillsammans med Jordbruks-
verket och Länsstyrelserna inlett ett samarbete för att klara ut hur dessa frågor ska 
hanteras.  

Gemensamma föreberedelser hos Jordbruksverket i ELOF-projektet 
Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att stödja länsstyrelserna i arbetet 
med att föra över ansvaret för kontroller av djurskydd genom att bland annat ut-
veckla ett IT-stöd för ärendehantering, ett djurskyddsregister och ett djurförbuds-
register. I projektet ingår också frågor om information, mm. 

Jordbruksverket har organiserat sitt uppdrag i projektet ELOF (Enkel och likvär-
dig offentlig kontroll) och det genomförs gemensamt med länsstyrelserna. 
Sveriges Kommuner och Landsting deltar också i projektet, i de delprojekt som 
handlar om överföring av handlingar och arkivuppgifter från kommunerna till 
länsstyrelserna, m.m. 

Medel till den nya verksamheten på länsstyrelserna 
I propositionen angavs att 118 miljoner kronor ska tillföras länsstyrelserna för de 
nya uppgifterna. Flera länsstyrelser har uppvaktat bl.a. Jordbruksdepartementet 
och angett att länsstyrelserna borde tillföras mer medel för att kunna utföra en  
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bättre djurskyddskontroll än vad kommunerna har gjort. Enligt uppgift från Jord-
bruksdepartementet övervägs frågan. Eventuellt kan ytterligare besked komma att 
i budgetpropositionen. 

Överföring av information från kommunerna till länsstyrelserna 
Kommunerna har fakta om kontrollobjekten samlade på olika sätt och med olika 
detaljeringsgrad. Länsstyrelserna behöver grundläggande uppgifter som ska ingå i 
de nya registren för att få en uppfattning om objektets karaktär. Det handlar om 
till exempel namn och adresser, djuren i fråga och några andra specifika uppgifter. 
Men utöver detta måste länsstyrelserna dessutom få tillräckligt mycket informa-
tion om kommunernas arbete med respektive objekt för att kunna utarbeta en risk-
baserad kontrollplanering. Bland annat måste länsstyrelserna få veta vilka objekt 
som har gällande beslut om åtgärder och vilka objekt som har mer än enstaka 
beslut om förelägganden sedan 2003 då en sådan situation blev grund för djurför-
budsprövning. Däremot behöver inte länsstyrelsen få alla protokoll, rapporter och 
dagboksanteckningar om kontrollen. 

Kommunerna å sin sida behöver snarast få klarlagt vilka uppgifter de förväntas 
leverera och hur. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar tillsammans med 
länsstyrelserna och Jordbruksverket med detta samt med nya IT-baserade mallar 
för registret. Mallarna kommer att vara tomma och skall fyllas på under hösten 
med ovan nämnda uppgifter. Uppgifter från vissa av Jordbruksverkets befintliga 
register kommer automatiskt att föras in i det nya registret hos länsstyrelserna och 
dessa uppgifter behöver alltså inte tas fram av kommunerna. Mer information om 
vilka uppgifter detta berör, kommer i samband med rekommendationen om hand-
lingar och uppgifter omkring den 15 oktober. 

Rapporteringen av 2008 års verksamhet och planeringen för 2009 
Den årliga rapportering om djurskyddskontrollen som kommunerna är skyldiga att 
göra och som avser 2008 kan göras redan innan året är slut. Jordbruksverket räk-
nar med att ha sin e-tjänst för rapporteringen öppen under hela december 2008 för 
att detta ska kunna vara möjligt. Mer detaljerad information kommer från Jord-
bruksverket. 

Ansvaret för att ta fram den plan för 2009 års verksamhet inom djurskydds-
kontrollen som måste finnas, ligger hos länsstyrelsen men behöver ske i samarbete 
med länets kommuner. Länsstyrelserna kommer att kontakta kommunerna angå-
ende detta under hösten. 
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Fortlöpande information från Sveriges Kommuner och Landsting  
Sveriges Kommuner och Landsting framhåller vikten av att alla kommuner sam-
råder med sin respektive länsstyrelse kring personalfrågor och de praktiska detal-
jerna vid övergången. Information om övergången kommer kontinuerligt att 
läggas ut på www.skl.se under Miljö- och hälsoskydd. Följ länken 
http://www.skl.se/bunt.asp?C=7148 . 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avd för tillväxt och samhällsbyggnad 

 

 

Gunilla Glasare 

 

 Ann-Sofie Eriksson 
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