ELOF - djurskydd & foder
Nr 5, april 2009

Nyhetsbrev projekt ELOF – djurskydds- och foderkontroller
Det här nyhetsbrevet riktar sig till dig på som, på ett eller annat sätt, berörs av att länsstyrelsen tog
över kommunernas ansvar för kontroller av djurskydd och foder vid årsskiftet.
Avsändare är projektet ELOF (Enkel och likvärdig offentlig kontroll) som arbetar med flytten av
offentliga kontroller av djurskydd och foder från kommunerna till länsstyrelserna.
Nästa nyhetsbrev från ELOF kommer i mars/april.

Håll samman kontrollarbetet
Ett djurskyddskontrollobjekt ska alltid kontrolleras utifrån svenska djurskyddsbestämmelser,
oavsett om kontrollen är initierad av t.ex. en anmälan eller för att en jordbrukare är uttagen för
fullständig tvärvillkorskontroll. När brister upptäcks i jordbruksverksamhet gör länsstyrelsen
bedömningen om bristen också är en avvikelse från EG-direktiven om djurskydd och därmed
kan utgöra grund för tvärvillkorsavdrag. Vid alla offentliga kontroller, även sådana som är
helt initierade utifrån en jordbrukares stödansökan, måste länsstyrelsen också göra
bedömningen om eventuella brister ska leda till t.ex. förelägganden, förbud eller
åtalsanmälan. För foder- och livsmedelshygien i primärproduktionen gäller samma principer,
med den skillnaden att det på de områdena inte finns någon nationell nivå som skiljer sig från
EG-bestämmelserna.
Jordbruksverket anser att kontrollen av tvärvillkor avseende djurskydd, livsmedel och foder
hos lantbrukare som söker stöd ska ses som en integrerad del av länsstyrelsernas offentliga
kontroll av dessa tre områden från och med 2009.
Kontaktpersoner:Per Folkesson, tvärvillkorssamordnare, stödavdelningen SJV, pero.folkeson@sjv.se, tel. 03615 52 89 och Malin Engdahl, kontrollchef, avdelningen för djurskydd och hälsa SJV, malin.engdahl@sjv.se, tel.
036-15 52 27.

Checklistor djurskydd
Varför måste checklistorna fyllas i och registreras i IT-stödet?
De brister som avser tvärvillkor, markerade med ”TV-brist” på checklistorna, ska graderas
med allvar, omfattning och varaktighet på sista sidan. En separat vägledning för bedömning
av tvärvillkorsbrister är under utarbetande. Den kommer i sakinnehållet att påminna mycket
om 2008 års tvärvillkorsinstruktioner avseende djurskydd, men kommer i sin struktur att vara
anpassad till 2009 års checklistor. Via registrering i IT-stödet får noterade TV-brister sedan
genomslag i form av avdrag på stöden, på motsvarande sätt som informationen i Konrad
tidigare år ledde till stödavdrag.
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Den information som läggs in kommer sedan att användas för rapportering av statistik till EU
enligt kommissionens beslut 2006/778/EG och rapportering till kommissionen om kontroller
av djurtransporter. Det är, som ni förstår, oerhört viktigt att alla uppgifter från kontrollerna
registreras korrekt så att både EU-rapportering och stödavdrag blir korrekta.
Nya checklistor klara
Checklistor och kontrollvägledningar finns nu publecerade på Ladan för följande djurslag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nöt
Gris
Häst
Får och get
Fjäderfä
Sällskapsdjur i bostad
Hjortdjur/hägn
Pälsdjur
Transporter

•
•
•
•
•
•

Inbesiktning cirkus
Offentlig förevisning
Zoo-butiksdjur
Fisk
Övriga djur, tvärvillkor (endast
checklista)
Övriga djur, ej tvärvillkor (endast
checklista)

Checklistor och kontrollvägledningar planeras också för följande kontroller:
Ren, klara senast v. 15
Försöksdjur, klara senast v. 27
Slakterier, klara senast v. 27
Kontaktperson
Malin Engdahl, kontrollchef, avdelningen för djurskydd och hälsa SJV, malin.engdahl@sjv.se, tel. 036-15 52 27.

Planer för IT-stöd djurskydd
Mars 2009
• Djurskyddskontrollregistret driftsatt. Det går att lägga in nya objekt och ändra
uppgifter.
• Information från excellistorna, där kommunerna lämnat uppgifter om
djurskyddskontrollobjekt, har lästs in i registret, se information på nästa sida.
• Djurhållarnas adressuppgifter uppdateras en gång per vecka via folkbokföringen.
• Länsstyrelserna kan få tillgång att söka i hundregistret via djurskyddskontrollregistret.
• Behörigheter kan sökas via e-bob hos behörighetsansvarig. Mer information har
skickats till djurskyddscheferna.
• Utbildningar har hållits i djurskyddskontrollregistret
Maj 2009
• IT-stöd för checklistor med kontrollresultat driftsätts. Länsstyrelsen lägger in resultat
från alla djurskyddskontroller i detta IT-stöd. När djurskyddsspecifika delen av Platina
driftsätts i oktober kommer kontrollresultaten som lagts in före oktober manuellt
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•
•
•

kunna kopplas till ärendena i Platina. Fr.o.m. oktober kommer kopplingar kunna göras
direkt när kontrolluppdraget skapas.
En koppling mellan djurskyddskontrollregistret och IT-stödet för kontrollresultat gör
att registeruppgifter i form av namn, adress och verksamhet automatiskt läggs in i
checklistan.
Både tomma checklistor och checklistor med ifyllda kontrollresultat kan skrivas ut
från systemet.
Utbildningar hålls i IT-stödet för checklistor med kontrollresultat.

Juli 2009
• Lag, förordning och föreskrifter om djurskyddskontrollregistret träder i kraft och
därmed får nya delar av registret driftsättas, se punkterna nedan.
• Nya kontrollobjekt läggs automatiskt upp utifrån uppdateringar i Jordbruksverkets
övriga djurregister.
• En kontrollobjektslista, med uppgifter om t.ex. alla djurhållare i ett län, kan tas ut från
djurskyddskontrollregistret.
• Vissa uppgifter om djurhållarna och dess verksamhet som samlats in till
Jordbruksverkets övriga djurregister visas i djurskyddskontrollregistret.
Oktober 2009
• Djurskyddsspecifika delar av ärendehanteringssystemet Platina driftsätts.
• Del med uppgifter om djurskyddsärenden driftsätts i djurskyddskontrollregistret, inkl
djurförbudsärenden.
• Alla kontrollobjekt med djurförbud läggs in i djurskyddskontrollregistret av
länsstyrelserna.
• Kopplingar kommer att finnas mellan Platina och djurskyddskontrollregistret och ITstödet för checklistor med kontrollresultat. Detta innebär bl.a. att
o Djurhållarens adressuppgifter m.m. kan hämtas från
djurskyddskontrollregistret till ärendet i Platina.
o Kontrollresultat i form av checklistor skickas i pdf-format till Platina
o När ett kontrolluppdrag startas i IT-stödet för checklistor med kontrollresultat
kommer ett ärende i Platina kunna skapas därifrån.
o Vissa uppgifter, såsom beslutsdatum och typ av ärende, skickas från Platina till
djurskyddskontrollregistret
• Utbildningar hålls i de verksamhetsspecifika djurskyddskontrolldelarna av Platina.
Hösten 2009 – Våren 2010
• IT-stöd för att få ut statistik från djurskyddskontrollregistret, IT-stödet för checklistor
med kontrollresultat samt Platin driftsätts. Det handlar om statistik för uppföljning av
den svenska djurskyddskontrollen samt EU-rapportering.
• IT-stöd för riskklassificering driftsätts.
• Förprövningsdelen av Platina driftsätts.
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Data i djurskyddskontrollregistret
Informationen i excellistorna har lästs in i registret den här veckan. 30.000 poster från
excellistorna ligger nu i djurskyddskontrollregistret. Ytterligare 50.000 poster har lästs in i ett
felregister. Ett formulär som ger handläggare möjlighet att rätta upp dessa poster kommer att
driftsättas senare i vår, dock tidigast den 1 maj. Vi kommer då också att publicera en separat
instruktion för hur rättningsformuläret ska användas. Anledningen till att poster hamnat i
felregistret beror till stor del på att organisationsnummer saknas eller att objektet redan lästs
in i registret (dubbletter). 2009-12-31 är sista datum för att rätta felaktiga poster. Därefter
kommer felregistret att raderas.
Kontaktperson: Svein Lister, IT-projektledare, svein.lister@sjv.se, 036-15 63 45

Lagstiftning kring djurskyddskontrollregistret
Regeringen lämnade den 26 februari över propositionen om djurskyddskontrollregister (prop.
2008/09:143) till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. Lagförslaget innebär i
korta drag att ett centralt djurskyddskontrollregister får upprättas och att uppgifter som finns i
t.ex. Jordbruksverkets register i vissa fall kommer att få läggas in i registret. Uppgifterna som
finns i registret får endast användas för planering, uppföljning och kontroll enligt
djurskyddslagstiftningen samt underlag för beslut om och kontroll av vissa EU-stöd.
Jordbruksdepartementet skriver nu på förordningen om djurskyddskontrollregistret och
Förordningen kommer på en detaljerad nivå ange vilka uppgifter som får finnas i registret. För
att stärka skyddet för den enskilde har regeringen för avsikt att meddela särskilda
gallringsregler för belastande uppgifter såsom uppgifter om att djurförbud har meddelats.
Jordbruksverket kommer att skriva föreskrifter och riktlinjer utifrån de bemyndiganden som
ges i förordningen. Det kommer t.ex. att krävas säkerhetsåtgärder för att undvika intrång i den
personliga integriteten hos de djurhållare som finns i registret och för att undvika att
obehöriga kommer åt uppgifter i registret. Gallringsregler utöver de som regleras i
förordningen kommer också att krävas.
IT-stöd för checklistor med kontrollresultat
Kontrollresultatdelarna (checklistor, kontrollresultat, m.m.) kommer att acceptanstestas av
representanter från Länsstyrelsen och Jordbruksverket under v. 14 och 15. Dessa delar
beräknas vara i drift den 1 maj.
Kontaktperson: Svein Lister, IT-projektledare, svein.lister@sjv.se, 036-15 63 45

4

ELOF - djurskydd & foder
Nr 5, april 2009

Ärendehanteringssystemet Platina
Kravanalysfasen för djurskyddkontroll avslutad
Vi har nu, enligt tidplan, överlämnat vår kravdokumentation till vår leverantör. Nästa steg är
att vi får en lösningspecifikation levererad för bedömning och därefter godkännande. Därefter
påbörjas konstruktionen av vår verksamhetsspecifika utveckling i Platina.
Kravanalysfasen för förprövningsärenden påbörjats
Under vecka 13 påbörjades kravarbetet för förprövningsärenden.
Detta arbete beräknas pågå under vecka 13-15.
Vägledning - handbok
Projektgruppen håller på att ta fram en vägledning för handläggning av djurskyddsärenden i
Platina. Denna kommer inom kort att skickas ut via den gemensamma mailgruppen för chefer
inom djurskydd.
Mailadress till ELOF-Platina
Projektgruppen kan numera nås genom en gemensam brevlåda. Har ni frågor eller funderingar
kring Djurskydd eller Förprövning i Platina så skicka ett mail till oss via adressen: LST-RBProjektELOF Platina
Kontaktperson: Anna-Karin Daremo, projektledare ELOF-platina, Länsstyrelsernas IT-enhet, annakarin.daremo@lansstyrelsen.se, 08- 785 42 70

Dokumentmallar inom djurskyddet
Projekt ELOF-Platina har tagit över ansvaret för att utforma mallar inom djurskyddsområdet
enligt tidigare information som lämnats i nyhetsbrev.
Mallar tas fram av Erika Johansson (Länsstyrelsen Västerbotten). Dessa skickas sedan till en
utsedd chefsjuristgrupp samt till den chefsgrupp inom djurskyddet som finns upprättad.
Remisstiden kommer dock vara mycket kort. Synpunkter lämnas länsstyrelsevis till
erika.johansson@lansstyrelsen.se. Synpunkterna sammanställs och utskickad mall revideras.
Den slutliga versionen granskas av den utsedda chefjuristgruppen samt projektgruppen
ELOF-Platina innan den godkänns.
De mallar som nu tas fram kommer att vara i version 1. Framtagna mallar kommer att skickas
ut på remiss igen under juni månad. Detta för att få in de synpunkter som framkommer när
handläggarna börjar använda mallarna. Mallarna revideras därefter och ny version läggs in i
Platina i samband när den nya verksamhetsspecifika fliken i Platina driftsätts i oktober.
Tidplan för när mallarna tas fram kommer att skickas till chefsgruppen inom djurskyddet.
Kontaktperson: Erika Johansson, Länsstyrelsen Västerbottens län, erika.johansson@lansstyrelsen.se, 090-10
72 97.
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Statistik från genomförd djurskyddskontroll
I ett nytt IT-projekt som startar i höst kommer vi att bl.a. bygga funktionalitet för att
sammanställa viss statistik som ska rapporteras vidare till olika instanser. Dock kommer vi
inte att bygga hämtningsfunktioner etc. för allt som behövs. Till exempel kommer vi även i
fortsättningen att efterfråga uppgifter om djurförbud och offentlig förevisning. En
sammanställning av de uppgifter vi kommer att efterfråga ”på vanligt sätt” kommer att
distribueras till länsstyrelserna i vår. Detta är känt av projekt ELOF-Platina och har beaktats
där så att det ska vara lätt att hämta efterfrågad information ur Platina. Orsaken till att vi inte
bygger automatiska lösningar är att dessa är mycket kostsamt i förhållande till att en gång om
året ta fram och sammanställa dessa uppgifter.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Cirkusnätet
Idag finns en funktion för att lägga in kontrollrapporter och annan cirkusrelaterad information,
det sk Cirkusnätet. Jordbruksverket kommer att stänga denna tjänst den 30 juni eftersom dess
funktion i stort kommer att finnas i djurskyddskontrollregistret. Om det finns information där
som ni på länsstyrelsen vill ha tillgång till även efter 30 juni så måste ni lagra den på annat
ställe.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Remiss – avgift i föreskrifter om djurskyddskontroll, L44
Ett nytt förslag till utformning av avgift för extra offentlig kontroll har ännu inte gått ut på
remiss. Orsaken till detta är att vi fått in flera kloka förslag på utformning som våra jurister
arbetar med Syftet är att hitta ett så enkelt och flexibelt system som möjligt. Ny tidplan är att
ha ett förslag ute på remiss innan utbildningarna drar igång den 21 april.
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.

Ofta frågade frågor (FAQ)
Jordbruksverket kommer att skapa en funktion på Ladan där vi svarar på vanliga frågor vi får
som rör djurskyddskontrollen. Vi kommer efterhand att fylla på den med fler frågor och svar.
Om ni har frågor som är av allmänt intresse, melja dem till proelof@sjv.se så kommer ett
urval av frågor och svar att publiceras på Ladan. (Vi kommer att besvara även dem som inte
publiceras.)
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.
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Inbjudan till utbildning för djurskyddshandläggare, jurister, länsveterinärer m fl
Inom ramen för projekt ELOF har vi en utbildningsdag med följande innehåll: genomgång av
de verktyg som tagits fram i form av kontrollvägledningar, checklistor och vägledning för
handläggning av djurskyddsärenden. Vi kommer också att blicka framåt på vad som är
planerat och också diskutera framtida utvecklingsinsatser inom verksamhetsområdet.
Vi har inte någon begränsning i antalet deltagare per län men det är angeläget med
representation för varje yrkesgrupp som deltar i handläggningen av djurskyddsärenden.
Medverkar gör personal från Jordbruksverket.
Datum och tider: Vi genomför utbildningen på fem platser i landet.
21 april Örebro
23 april Umeå
28 april Kristianstad
6 maj Jönköping
7 maj Stockholm
Tiderna 9.30-16.00.
Anmälan: Varje länsstyrelse anmäler sina deltagare på samma anmälningsblankett och anger
också namn på den som är kontaktperson för utsändning av slutligt program mm. Denna
inbjudan sänds till de kontaktpersoner som redan nu finns.
Kostnader och fakturering: Avgiften är 220 kronor per deltagare vilket är själkostnadspris
för lokaler och för- och eftermiddagsfika. Ange en faktureringsadress per länsstyrelse.
Måltider: För- och eftermiddagsfika ingår, lunch får varje deltagare betala själv och nyttja de
faciliteter som finns i närheten av utbildningslokalen.
Sista anmälningsdag: Sista dag för anmälan är 6 april 2009.
Frågor: När det gäller praktiska frågor kontakta Inger Jonsson Furby, Länsstyrelsen
Västerbotten, 090-10 72 23 och när det gäller utbildningens innehåll Malin Engdahl,
Avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket, 036-15 52 27.

Har du önskemål om utbildningens innehåll hör av dig senast 9 april
Vi håller på att planera innehållet i utbildningarna i april och maj. Så här långt vet vi att vi
kommer att ta upp tvärvillkorskontroll av djurskydd, regelverk kring användning av
djurskyddskontrollregistret, utvecklingsinsatser som är planerade under 2009 och hur
genomförd djurskyddskontroll ska rapporteras till EU-kommissionen m.fl. Vi kommer också
att gå igenom de ”verktyg” som ELOF levererat för att ge en helhetsbild och dyka ner i några
specifika checklistor/vägledningar. Är det något annat ni tycker vi ska ta upp så mejla mig
senast 9 april!
Kontaktperson: Malin Engdahl, kontrollchef på Jordbruksverket, malin.engdahl@sjv.se, 036-15 52 27.)

7

ELOF - djurskydd & foder
Nr 5, april 2009

Övriga utbildningar 2009
Här är några av de kommande utbildningarna inom ramen för ELOF.
Utbildning i Kontrolluppdrag/kontrollresultat
Tidpunkt: Vecka 20-21 2009
Plats:
4 tillfällen i Uppsala, Göteborg , Jönköping samt i Härnösand. Ca 10-12
deltagare per utbildning.
Syfte:
Utbilda ”superusers” från samtliga Länsstyrelser i det nya IT-stödet för
checklistor med kontrollresultat.
Målgrupp: 1-2 ”superuser” per Länsstyrelse som sedan har i uppgift och ansvarar för att
lära upp handläggarna på respektive Länsstyrelse.

Utbildningar i kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen Jordbruksverket och
Livsmedelsverket planerar gemensamma utbildningar i kontroll av foder och livsmedel i
primärproduktionen påföljande orter och datum:
1.
2.
3.
4.
5.

Stockholm
Kristianstad
Göteborg
Umeå
Uppsala

3-4 juni 2009
9-10 juni 2009
1-2 september 2009
8-9 september 2009
15-16 september 2009

Inbjudan skickas ut till länsstyrelserna inom kort.

Fördjupad utbildning i Ärendehanteringssystem/Platina
Tidpunkt: Oktober 2009
Plats:
Ca 20 tillfällen spridda över landet.
Syfte:
Att utbilda samtliga handläggare av djurskyddsärenden från samtliga
Länsstyrelser i det nya ärendehanteringssystemet samt dess koppling till övrigt
IT-stöd, framförallt djurskyddskontrollregistret. Utbildning Verksamhetsspecifika handläggningsstödet för Djurskydd
Målgrupp: All personal som skall jobba med djurskyddskontrollverksamheten på
Länsstyrelserna efter den 1/1 2009.

Nästa nyhetsbrev om projekt ELOF kommer i maj/juni 2009.
Kontaktperson: Lina Andersson, huvudprojektledare ELOF, Jordbruksverket, lina.andersson@sjv.se
036-15 61 67.
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