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Konsekvensutredning för förslag enligt tilläggsremiss
om nya föreskrifter – Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:XX) om
behörigheter för djurhälsopersonal
A Allmänt
1 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå
Denna konsekvensutredning utgör ett tillägg till tidigare utredning då vi har kommit fram till att
det finns behov av att göra vissa ändringar i föreskriftsförslaget efter remissinstansernas
synpunkter på det förslag som skickades ut tidigare.
I denna konsekvensutredning beskrivs i stort sett endast det som har ändrats jämfört med det
tidigare förslaget. I övrigt hänvisas till den ursprungliga konsekvensutredningen som bifogas.
Generellt
I 1 kap. 2 § har vi lagt till en definition av ”nödvändiga kunskaper i svenska språket” för att
förtydliga vad detta begrepp innebär.
Vi kommer att ta bort kravet på officiellt vidimerade kopior och har istället infört en ny
bestämmelse i 7 kap. 2 § där det framgår att sökanden ska skicka in bestyrkta kopior om vi har
skäliga tvivel på äktheten i de kopior som de har skickat in. Detta gör vi för att få en bättre
överensstämmelse med direktivet (artikel 57 a). Vi kommer att göra samma ändring även på de
bestämmelser som inte styrs av direktivet, det vill säga ansökningar från den som har gått en
utbildning i Sverige eller i ett tredjeland. Dessa ändringar har vi i förslaget endast gjort i 2 kap.
16 § som får ses som en ”exempelparagraf”, men avsikten är att ändra det i samtliga paragrafer
där kopior nämns.
I nämnda paragraf har vi även lagt till en mening om att kopiorna ska vara tydliga. Dessutom
har vi förtydligat att översättningar ska vara gjorda av en auktoriserad översättare. Även detta
kommer vi att göra i alla paragrafer där ”kopior” respektive ”översättning” nämns.
Ett ytterligare förtydligande som vi har gjort är att vi efter ordet ”pass” har lagt till ”eller annat
bevis på yrkesutövarens nationalitet” när det gäller de som har en utbildning från en annan EESstat eller Schweiz. I förslaget som skickas ut har vi endast gjort denna ändring i 2 kap. 9 § punkt
4, men avsikten är att denna ändring ska föras in på alla ställen där ”pass” nämns och där det
inte rör sökanden från tredjeland.
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Veterinärer
Vi har förtydligat att den ytterligare utbildning eller forskningserfarenhet som nämns i det
allmänna rådet till 3 kap. 2 § andra stycket Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
(SJVFS 2009:83) om behörigheter för djurhälsopersonal (i föreskriftsförslaget placerat i
anslutning till 2 kap. 12 § i föreskriftsförslaget) samt i 2 kap. 13 § i föreskriftsförslaget, ska
omfatta minst 2 år. I 2 kap. 13 § har vi dessutom lagt till att veterinärerna ska arbeta i en
verksamhet för vilken en legitimerad veterinär ansvarar (ny punkt 4).
Vidare har vi förtydligat vad som gäller för de veterinärer från tredjeland som har kompetens
inom ett specifikt veterinärmedicinskt område där kompetensen i Sverige är begränsad. De får
nu möjlighet att ansöka om särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket under en begränsad
tidsperiod. Detta innebär att de inte behöver ansöka om bedömning av sin utbildning i syfte att
få svensk legitimation. Dessutom har vi flyttat bestämmelserna om dessa veterinärer till nya 16
och 17 §§ i 2 kap. Som en följd av dessa ändringar har även blanketten i bilaga 2 ändrats.
Djursjukskötare
I 3 kap. 2 § har vi tagit bort procentsatserna för andelen praktiska moment. I övrigt har vi inte
ändrat något i 3 kap. förutom ovan nämnda ändring om officiellt vidimerade kopior.
Bilaga 5 är ändrat till rätt stor del, även om grundinnehållet är detsamma.
Hovslagare
Vi har fått många synpunkter på förändringar och förtydligande i de delar av föreskrifterna som
rör hovslagare. Vi vill här förtydliga att vi måste basera våra föreskrifter på överordnad
lagstiftning och de förarbeten som hör till dem. Det gör att vi inte har möjlighet att föreskriva
om en del av de saker som några remissinstanser har föreslagit.
Ett flertal remissinstanser nämner den totalreglering av hovslagaryrket som har diskuterats i
olika sammanhang. Vi vill här påpeka att Jordbruksverket inte kan bestämma om en sådan utan
att det måste till ändringar i överordnad lagstiftning. Och som vi skrev i den ursprungliga
konsekvensutredningen antar vi att vi kommer att få ett bemyndigande om att föreskriva om
övergångsbestämmelser när det blir aktuellt.
4 kap. 1 §
Här förtydligar vi vad vi avser med eftergymnasiala utbildningar genom att skriva att det ska
vara en utbildning på universitets-, högskole- eller yrkeshögskolenivå. Vi förtydligar även hur
lång utbildningen ska vara genom att bara skriva att den ska omfatta 120 veckors heltidsstudier.
Vi har även valt att ta bort procentsatserna för andelen praktiska och teoretiska moment.
Övergångsbestämmelserna
Vi har valt att förlänga tiden för övergångsreglerna till år 2025 för att alla som idag har påbörjat
sin utbildning till godkänd hovslagare enligt nuvarande regler ska ha en rimlig chans att slutföra
den.
Av remissvaren som har kommit in har vi förstått att det föreligger vissa missförstånd om vad
övergångsreglerna innebär. Därför vill vi förtydliga det här:
För att få godkännande på övergångsreglerna krävs alltid en tilläggsutbildning. Dessutom ska
sökanden antingen ha gått en grundutbildning eller ha ett gesällbrev. Det finns även en tredje
möjlighet och det är det som står under punkten a) ”… har ett examensbevis från en godkänd
grundutbildning … eller motsvarande dokumenterade kunskaper…”. Det innebär att om man
kan visa att man har motsvarande kunskaper kan man få godkännande (förutsatt att man även
har en tilläggsutbildning). Detta kan man visa till exempel genom ett intyg från kursanordnaren
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av tilläggsutbildningen om denne har bedömt sökandens kunskaper som motsvarande de som
fås genom grundutbildningen. Denna punkt ersätter alltså till viss del nuvarande möjlighet att få
godkännande efter lång yrkeserfarenhet och tilläggsutbildning.
Bilaga 6
Flera remissinstanser hade föreslagit att bilaga 6 skulle ändras, vi har valt att införa många av
ändringsförslagen, dock inte alla.
Övergångsbestämmelser för godkända sjuksköterskor
Vi har infört en ny bestämmelse om att de legitimerade sjuksköterskor som redan är godkända
för arbete inom djurens hälso- och sjukvård även framöver kommer att tillhöra
djurhälsopersonalen.

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det vi vill uppnå och vilka effekterna
blir om någon reglering inte kommer till stånd
Se den ursprungliga konsekvensutredningen.

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
Se den ursprungliga konsekvensutredningen.

4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar
sig på
Se den ursprungliga konsekvensutredningen. Observera att det troligen kommer att bli vissa
ändringar i exakt vilka paragrafer bemyndigandena kommer att ligga i den nya förordningen om
erkännanden av yrkeskvalifikationer jämfört med det förslag som skickades med den
ursprungliga remissen.
5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen
medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen
Se den ursprungliga konsekvensutredningen.

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
Se den ursprungliga konsekvensutredningen.

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser
Som vi har förstått det kommer överordnad lagstiftning att träda ikraft i mitten av april 2016 och
dessa föreskrifter bör träda ikraft samtidigt. I övrigt – se den ursprungliga konsekvensutredningen.

B Kommuner och landsting
Se den ursprungliga konsekvensutredningen.
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C Företag
Se den ursprungliga konsekvensutredningen. Observera dock att med nu föreslagen förlängd
övergångstid för hovslagare kommer det företag som berörs av föreskrifterna att kunna hålla
utbildningar till och med den 31 december 2025, det vill säga ytterligare fyra år jämfört med det
ursprungliga förslaget.

D Samråd
Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd
Ingen ändring i förhållande till den ursprungliga konsekvensutredningen.

E Kontaktperson
Gerd Sundström, veterinarfragor@jordbruksverket.se
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