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Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar att tillstyrka förslagen i sin helhet, men
lämnar nedan följande synpunkter på utredningens förslag.

Avsnitt 8.4.4 Länsstyrelsens uppdrag som behörig
myndighet enligt EU-förordningen om veterinärmedicinska
läkemedel
Enligt förslaget ska Länsstyrelserna pekas ut som behörig myndighet för
inspektion och kontroll av djurhälsopersonal vilket inte innebär någon skillnad
mot idag. Ett område som Länsstyrelsen kontrollerar är veterinärens användning
och förskrivning av läkemedel. För att Länsstyrelsen ska kunna utföra denna
kontroll behöver Länsstyrelsen få tillgång till veterinärernas förskrivning från Ehälsomyndigheten eller Jordbruksverket och det är viktigt att säkerställa att ingen
sekretessbestämmelse hindrar Länsstyrelsen från att få ut nödvändiga uppgifter.

Avsnitt 21.8.7 Processuella frågor och frågor om
verkställighet samt 24.18 Nya sanktioner
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att överträdelser av den
rapporteringsskyldighet som föreslagits i avsnitt 18.4.4. ska sanktioneras med en
sanktionsavgift. Detta för att säkerställa att sådana uppgifter som är nödvändiga för
att Sverige ska kunna uppfylla kraven på inrapportering av uppgifter i EUförordningen kan samlas in. Förslaget är att uppgiften att pröva sanktionsavgifter ska
ligga på länsstyrelserna eftersom dessa är kontrollmyndighet för foderlagen,
livsmedelslagen, djurens hälso- och sjukvårdslag och enligt den föreslagna
djurhälsolagen. Utredningen bedömer dock i förslaget att arbetsbelastningen för
länsstyrelserna för att hantera sanktionsavgifterna inte väntas medföra mer än en
marginell ökning av arbetsbelastningen som bör kunna hanteras inom myndighetens
befintliga budgetram. Länsstyrelsen i Stockholms län befarar dock att
arbetsbelastningen avseende sanktionsavgifterna kommer att bli mer än marginell.
Dels för att kontrollen av inrapporteringen av rekvirerade läkemedel är en ny
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kontrollpunkt och dels för att Länsstyrelsen befarar att veterinärerna, med dagens
inrapporteringssystem, kommer att ha svårighet att rapportera. Länsstyrelsen ser
redan idag vid sina kontroller att många veterinärer har svårt att rapportera utförda
behandlingar i systemet och att många behandlingar saknas.
I Jordbruksverkets rapport ”Åtgärder för förbättrad inrapportering av
djursjukdata” föreslås en vidareutveckling av systemlösningar för en enklare
inrapportering och Länsstyrelsen tror att en förutsättning för både inrapportering
och en effektiv kontroll är att det finns ett enkelt och lättanvänt
inrapporteringssystem på plats. Till dess att effektiva och lätthanterliga system
finns på plats ser länsstyrelsen att den nya uppgiften att påföra sanktionsavgifter
kan kommer att kräva en hel del arbetsresurser av länsstyrelserna.

De som medverkat i beslutet
Beslut om detta yttrande har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med
länsveterinär Marie Dartgard som föredragande. I den slutliga handläggningen har
även avdelningschef Ulrika Lundberg deltagit.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

