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Anmälningar mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län
JO har mottagit ett flertal anmälningar mot Länsstyrelsen i Gävleborgs län rörande
bristande tillsyn av djurskyddet på en fastighet i Hudiksvalls kommun.
Anmälningarna har i huvudsak grundats på uppgifter i SVT:s program Uppdrag
granskning från den 29 januari 2020. Klagomålen har gällt bl.a. att länsstyrelsen
har varit passiv och inte utfört sitt uppdrag som tillsynsmyndighet enligt
djurskyddslagstiftningen.
I utredningen har JO hämtat in och granskat registerutdrag i länsstyrelsens
tillsynsärenden och anmälningsärenden från 2016 och framåt rörande
djurhållningen på fastigheten. JO har även tagit del av de kontrollrapporter och
förelägganden som meddelats av länsstyrelsen mot djurhållaren i länsstyrelsens
ärenden med dnr 3476-2016, 2188-2018, 4991-2018, 5217-2018, 5457-2018, 63062019, 8321-2019 och 526-2020. Slutligen har JO begärt in handlingar i
länsstyrelsens ärende dnr 988-2020. (Se JO:s ärende dnr 827-2020.)
JO:s granskning är av rättslig art och avser främst en kontroll av att myndigheterna
har följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas, t.ex. kraven på en
snabb och rättssäker handläggning.
Utredningen här visar att länsstyrelsen har genomfört ett flertal djurskyddskontroller på fastigheten under den tid som omfattas av JO:s granskning. Det
framgår vidare att länsstyrelsen i de fall brister konstaterats har gjort uppföljande
kontroller eller förelagt djurhållaren att vidta åtgärder. Såvitt framkommit har
länsstyrelsen också handlagt de anmälningar som inkommit avseende
djurhållningen.
JO kan inte ändra eller upphäva myndigheters beslut. JO:s granskning är inte heller
avsedd att föregripa eller ersätta den prövning som kan eller har kunnat ske vid en
myndighet eller domstol. JO brukar därför inte ta ställning till om den bedömning
en myndighet gör eller de beslut som myndigheterna fattar är riktiga i sak.
Mot denna bakgrund finner jag inte tillräcklig anledning till någon ytterligare
åtgärd eller något uttalande från min sida med anledning av de anmälningar som
inkommit.
Ärendena avslutas.
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