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Bakgrund

Syftet med riktlinjen är att ge stöd och vägledning i hur personal inom vård- och 
omsorgsförvaltningen ska agera när de möter djur som far illa. 

Lagändringen i offentlighets- och sekretesslagen, trädde i kraft 1 april 2019, efter katten Maja 
som svalt ihjäl när kattens ägare åkte in på sjukhus. Ägaren hade hemtjänst men personalen 
informerade inte länsstyrelsen eftersom personalen då skulle bryta mot dåvarande 
sekretessbestämmelser.

Lagändringen innebär att personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska kunna 
anmäla att djur far illa utan att det innebär att man bryter mot sekretessen. Vård- och 
omsorgsförvaltningen har inte någon skyldighet att vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
djurskyddsproblemet, det är djurägarens ansvar.

Offentlighets- och sekretesslag, 10 kap
Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess: 

     

XX ansvarar för att

Riktlinjen ska tydliggöra ansvarsfördelningen i organisationen. Använd punktlista för de 
underrubriker där det är nödvändigt för att förtydliga vem som ansvarar för vad.

Genomförande

Det är viktigt att människor reagerar och ingriper då det föreligger misstanke om att djur far 
illa. Djurskyddslagens syfte är att djur ska behandlas väl och skyddas mot lidande. Alla djur 
som hålls av människor omfattas av djurskyddslagen.

Exempel på skäl för anmälan kan vara att djuret/djuren:

Ingripande av djurskyddsskäl

20a § Sekretess enligt 25 kap. 1§ och 26 kap. 1§ hindrar inte att en uppgift om ett djur som 
är nödvändigt för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller 
Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården 
eller socialtjänsten påträffar ett djur som:

1. Tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller
2. Uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat

En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan 
åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Lag (2018:1194)
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 Överges och lämnas ensam/ensamma
 Inte får tillgång till vatten och mat
 Inte tas till veterinär för behandling när de är sjuka eller skadade
 Utsätts för djurplågeri

Hur görs anmälan?

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om misskötsel av djur. Anmälan kan göras via 
webbformulär, genom att ringa eller skicka brev. För rådgivning och stöd i hanteringen kan 
djurskyddshandläggare på länsstyrelsen kontaktas, till exempel om man är osäker på om det 
finns tillräckliga skäl för att anmäla.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-
djurhallning.html

Följande uppgifter bör lämnas vid anmälan:

 Namn, adress, och ort till person som anmälan riktas mot (ev. vid behov även 
vägbeskrivning)

 Var djuren finns/vilka djurslag anmälan gäller
 Redogörelse av på vilket sätt djuren har det dåligt

Tänk på att uppgifter i anmälan ska begränsas till sådan information som bedöms nödvändigt 
för att beskriva djurskyddsproblemet. Anmälan ska inte innehålla någon information om den 
enskildes hälsotillstånd eller övriga personliga förhållanden.

Anmälan görs till länsstyrelsen under kontorstid. Utanför kontorstid görs anmälan till polisen 
om det föreligger en direkt fara för djuret/djuren. Uppgifter om telefontider och 
telefonnummer finns på länsstyrelsens hemsida, se länk ovan.

Det går att vara anonym vid anmälan men länsstyrelsen ser gärna att kontaktuppgifter finns 
med på anmälan för att vid behov kunna inhämta mer uppgifter. Inkomna uppgifter till 
länsstyrelsen följer offentlighetsprincipen, vilket innebär att dessa handlingar oftast är 
offentliga och kan lämnas ut till vem som helst, om inte särskilda skäl föreligger.

Verksamhetens ansvar

 uppmärksamma djur som far illa
 lämna information vidare till närmsta chef. Chef ansvarar för anmälan.

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/djur/skotsel-av-djur/anmal-bristande-djurhallning.html
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 Påtala behovet om att djuret/djuren ska behandlas väl och skyddas mot lidande till 
ägaren av djuret/djuren om det bedöms ha effekt för att djurägaren ska komma tillrätta 
med djurskyddsproblemet. 

 om det bedöms möjligt och effektfullt, samtala med den enskilde för att lösa 
problemet, ett samtal kan i vissa fall leda till att djurhållaren självmant åtgärdar 
problemet

 eventuellt informera brukaren samt eventuellt närstående om personalens bedömning 
och att anmälan till länsstyrelsen kommer att göras

 dokumentera samtalet med brukaren/närstående i brukarens journal. Även åtgärder 
som brukare/närstående kommer att göra ska dokumentareas i journal

 göra anmälan till länsstyrelsens djurskyddshandläggare

     

Styrdokument 

 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
 Djurskyddslag (2018:1192)


