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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2022-01-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 13

Svar på mot ion om at t upprät ta en egen
djurrät tsenhet i Uppsala kommun från Knut
Godskesen (-)

KSN-2021-02758

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Knut Godskesen (-) föreslår i en motion väckt 11 oktober 2021 att Uppsala kommun
upprättar en kommunal djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt
viktiga och gedigna uppdrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021
Bilaga, Motion om att upprätta en egen djurrättsenhet i Uppsala kommun från
Knut Godskesen (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att upprätta en egen 
djurrättsenhet i Uppsala kommun från Knut 
Godskesen (-)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 
Knut Godskesen (-) föreslår i en motion väckt 11 oktober 2021 att Uppsala kommun 
upprättar en kommunal djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt 
viktiga och gedigna uppdrag. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Motionären beskriver en bild av att Länsstyrelsen brister i sitt uppdrag, däribland den 
offentliga kontrollen av efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen. Motionen 
innehåller därför ett yrkande om att Uppsala kommun bör upprätta en kommunal 
djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt viktiga och gedigna 
uppdrag. 

Kommunerna har sedan år 2009 inte längre ansvar för djurskyddsarbetet samt för 
kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen, prop. 2007/08:63 och prop. 
2007/08:13. Ansvaret för den offentliga kontrollen av djurskyddsarbetet är istället en 
uppgift eller angelägenhet som åligger Länsstyrelsen i egenskap av kontrollmyndighet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-11-30 KSN-2021-02758 
  
Handläggare:  
Gustaf Wall 
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Detta innebär samtidigt att kommunen inte får ha hand om den aktuella 
angelägenheten eftersom det är en uppgift som ankommer på staten, 2 kap. 2 § 
kommunallagen. Det ligger därför utanför kommunens befogenheter att upprätta en 
kommunal djurrättsenhet enligt yrkandet i motionen och i övrigt att bistå 
Länsstyrelsen på sätt som föreslås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021 
• Bilaga, Motion om att upprätta en egen djurrättsenhet i Uppsala kommun från 

Knut Godskesen (-) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
 

 



MOTION OM ATT UPPRÄTTA EN EGEN DJURRÄTTSENHET I UPPSALA KOMMUN. 
 
Alltför ofta kommer information om dålig djurhållning och djurvanvård på Sveriges olika gårdar och 
slakterier fram till allmänhetens kännedom. Länsstyrelsen har som uppdrag att se till att 
djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Upprepade gånger får vi ändå, via media, 
information om stora brister i djurhållning och ren djurmisshandel runt om på svenska gårdar och 
slakterier. Historier som t.ex. att Kronfågel döljer missförhållanden på sitt slakteri samt accepterar 
att djuren utsätts för mycket plågsamma transporter, eller att kor från Arlagården vanvårdas på en 
gård i Hälsingland är historier som visar att de djurskyddskontroller som utförs inte håller måttet. 

Länsstyrelsen behöver helt klart stöd i sitt uppdrag. Att media och djurrättsaktivism gör 
länsstyrelsens kontrollarbete är inte tillfredsställande, och Uppsala kommun bör ta sitt ansvar för att 
säkra och bistå Länsstyrelsen i sitt uppdrag att se till att djurskyddslagen följs i vår egen kommun.  

Med anledning av ovanstående yrkar jag till: 

Att upprätta en kommunal djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt viktiga och 
gedigna uppdrag.  
 
Knut Godskesen (-) 
Ersättare 
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