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Med fokus på kärnuppgifterna (SOU 2015:3)
Statskontorets synpunkter på förslagen
Statskontoret tillstyrker förslaget om att överföra verksamhet enligt djurskyddslagen till länsstyrelserna. Dessa uppgifter ligger inte inom Polismyndighetens kärnuppgifter, och Statskontoret ser positivt på att myndighetens
verksamhet renodlas. Detta gäller särskilt nu då myndigheten genomgått en
stor organisationsförändring.
Statskontoret tillstyrker förslaget om att överföra uppgifter enligt lagen om
tillsyn över hundar och katter till länsstyrelserna. Statskontoret bedömer
dock att de principiella skälen för att överföra dessa uppgifter till länsstyrelserna är svagare. Det beror dels på att dessa uppgifter ligger närmare Polismyndighetens kärnuppgifter. Det beror också på att arbetsuppgifterna som
kan flyttas över till länsstyrelserna utgör en mindre del av uppgifterna på
området samt att Polismyndigheten, som en följd av att de använder hundar
som arbetsverktyg, har kvar expertkunskapen i frågan. Kvar hos Polismyndigheten blir exempelvis att hantera de akuta ärendena när hundar utgör
omedelbara säkerhetshot samt att testa omhändertagna hundars mentala
status. Statskontoret bedömer dock att nyttan av att renodla Polismyndighetens verksamhet på djurområdet ändå överväger och att verksamheten
därför bör överföras.

Statskontorets övriga synpunkter på utredningen
Statskontoret har ytterligare några kommentarer kring utredningen vilka
redovisas nedan.
I många fall leder omhändertagande av ett djur till att en brottsutredning
inleds. Statskontoret ser det som viktigt att överlämningen av uppgifterna
från Polismyndigheten till länsstyrelserna sker på ett sådant sätt att möjligheterna till bevissäkring inte försämras.
Enligt utredningen arbetar idag motsvarande 193 årsarbetskrafter vid länsstyrelserna med tillsyn enligt djurskyddslagen. Den resursökning som
länsstyrelserna föreslås få motsvarar ytterligare cirka 40 årsarbetskrafter. Av
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utredningen framgår dock inte hur fördelningen av den befintliga arbetskraften mellan länsstyrelserna ser ut. Givet att en stor del av djurskyddsärendena
och tillsynsärendena hanteras i storstäderna finns en risk att vissa länsstyrelser kommer att hantera endast ett mindre antal ärenden per år. Statskontoret
konstaterar att enskilda länsstyrelser redan idag ansvarar för ett antal uppgifter som är små, mätt i årsarbetskrafter. Detta riskerar bland annat leda till
ineffektivitet samt att en tillräcklig kunskapsnivå blir svårare att upprätthålla. Med detta i åtanke hade Statskontoret hade gärna sett att utredningen
gjort en analys av de enskilda länsstyrelsernas möjlighet att åta sig de nya
uppgifterna.

Utredningschef Marie Uhrwing har beslutat i detta ärende. Utredare Hannes
Jacobsson, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.
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