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LRF Västra Götaland
att. Sofia Karlsson

Svar på skrivelse från LRF Västra Götalands stämma
daterad den 31 mars 2020
Länsstyrelsen i Västra Götaland har mottagit er skrivelse angående
djurrättsaktivisternas ökande tryck för att få djurhållare att upphöra med sin
verksamhet samt er oro för att vi som myndighet ska anställa djurrättsaktivister
med en egen agenda.
Vi är medvetna om den aktivitet som pågår bland djurrättsaktivister när det gäller
att påverka djurhållare. Vi som myndighet och våra medarbetare utsätts ibland
också för försök till påverkan av djurrättsaktivister när de inte accepterar våra
beslut i ärenden där de engagerat sig utan anser att vi borde gå utöver lagstiftningen
för att få en viss djurhållning eller typ av djurhållning att upphöra. Vår inställning
är alltid att det är lagstiftningen som är vår ram och det regelverk vi utgår ifrån i
våra beslut.
Vi är självklart angelägna om att få in medarbetare med rätt kompetens och rätt
inställning och förståelse för uppdraget och rollen som anställd på Länsstyrelsen. I
samband med våra rekryteringar lägger vi förutom de formella meriterna, stor vikt
vid de personliga egenskaperna samt inställningen till och förståelsen för uppdraget
som djurskyddshandläggare. I samband med våra rekryteringar så har vi en dialog
om både den statliga värdegrunden och länsstyrelsens egen värdegrund för att sätta
en tydlig ram kring vad uppdraget som myndighetsanställd innebär.
Vi arbetar också fortlöpande med samsyn både inom länet och mellan
länsstyrelserna för att säkerställa att vi fattar rättssäkra beslut. Vi använder oss
även av en handläggningsordning med en föredragande och en beslutande i våra
beslut för att ytterligare säkra upp att våra beslut är rättssäkra och välgrundade.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

