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 Abstract 

 

Djur av olika slag och antal tillhör inte ovanligheter i svenska hem och på svenska 

gårdar. Tråkigt nog blir inte alla djur väl omhändertagna av sina ägare, det är då 

djurskyddsinspektörerna och polisen kommer in i bilden. En djurskyddsinspektörs 

uppgift är att kontrollera välmåendet och handhavandet med djur i den kommun 

man arbetar i. Denna rapport behandlar hur samarbetet mellan polis och 

djurskyddsinspektörer fungerar i en mindre kommun i norra Sverige i samband 

med omhändertaganden av djur. Det finns lagar och förordningar som styr hur 

detta ska gå till, bl.a. Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Lag om kontroll 

av husdjur m.m. Dessa lagar kan ibland vara svårtolkade för respektive myndighet 

och problem gällande ett gott samarbete uppstår. Vilket kan vara ett problem ur 

många olika synvinklar. T.ex. att det råder en bristande kommunikation 

myndigheter emellan. Eller att det är fel person på fel plats inom sitt 

kunskapsområde.  Om kunskap, förståelse och vilja finns att utföra ett bra arbete, 

skulle det underlätta arbetet en hel del. Det råder även vissa problem i lagen 

gällande sekretess, vilket medför att kommunikationen försvåras mellan olika 

kommuner eller mellan myndigheter i samma kommun. Lägger man ner lite mer 

energi och arbete på att hålla kontakt mellan varandra genom att t.ex. utse en 

kontaktperson i respektive myndighet, tror jag att samarbetet kan ta stora kliv 

framåt.  
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1  Inledning 

 

I Sverige finns lagar och förordningar som styr det mesta, bland dem 

djurskyddslagen, Lag 1988:534 och djurskyddsförordningen 1988:539, dessa styr 

hur vi ska ta hand om våra husdjur och hur de ska ha det för att må bra och leva väl. 

Bland en stor del av våra djurägare är djuren väl omhändertagna och ofta satta i 

första rummet som en kär familjemedlem, vare sig det är katter, hundar, hästar, 

ormar eller kor. Tragiskt nog har inte alla djur det lika bra utan många kommer till 

skada av att bo i misär, hos folk som inte sköter om dem, ger dem mat eller städar åt 

dem. Det är här djurskyddsinspektörerna kliver in i bilden, djurens väktare i jakt på 

ett värdigt liv. Det är inte alltid inspektörerna kommer hem till människor och blir 

vänligt mottagna för att granska djurens välmående. I vissa fall begär inspektörerna 

hjälp från polis för att överhuvudtaget våga sig närma ett hus, eftersom en del 

människor är fullt medvetna om vad som gäller angående vård av djur och att de 

själva inte uppfyller kraven som stadgas i lagen. Det händer till och med att 

inspektörer blir hotade vid kontroller.  

Samarbetet mellan de två myndigheterna verkar inte alltid fungera bra. Jag har själv 

fått den uppfattningen genom att prata med såväl poliser som djurskyddsinspektörer.  

För att få fram ett bättre samarbete gäller det att förbättra kommunikationen mellan 

myndigheterna samt kanske även lite mindre lagändringar för att det ska fungera 

bättre. Med den här rapporten vill jag ta reda på var eventuella brister finns i 

samarbetet mellan polis och kommun gällande handläggningen av djurärenden.  
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1.1 Bakgrund 

Ämnet är intressant eftersom det finns problem i kommunikationen mellan de olika 

myndigheter som ska vara med vid eventuell handläggning av dessa djurärenden. 

Min enormt stora kärlek till djur i alla dess former är även det en bakomliggande 

faktor till varför detta ämne har valts. Inte bara för min kärlek till djur utan även för 

att de har rättigheter precis som oss människor. Rättigheter som vi inte ska negligera 

utan istället eftersträva att uppnå. Det är tragiskt att veta att det förekommer 

djurplågeri i de svenska folkhemmen varje dag och de två parterna (polis och 

kommun) inte gör sitt yttersta för att motverka det på ett bättre sätt. Vi kanske 

försöker, dock inte tillräckligt mycket. Det är vi som sitter på möjligheterna att göra 

skillnad, inte djuren.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att ta reda på hur samarbetet mellan polis och kommun 

gällande handräckning till djurskyddsinspektörer fungerar.  

 

1.3 Hypotes 

Jag har valt att arbeta utifrån hypotesen att det finns ett problem i samarbetet mellan 

myndigheterna. Mitt antagande grundas på samtal med poliser och inspektörer i min 

vänskapskrets.    
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1.4  Frågeställningar 

Följande frågeställningar har jag valt att arbeta med; 

• Hur ser samarbetet ut idag mellan polismyndigheten och 

djurskyddsinspektörerna? 

• Kan man göra något för att förbättra samarbetet dem emellan? 

• Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

 

1.5  Avgränsningar 

Rapporten omfattar en mindre kommun i norra Sverige. Eftersom de personer som 

har intervjuats valt att vara anonyma kan heller inte kommunens namn anges, 

eftersom det i regel endast finns en djurskyddsinspektör per kommun. Rapporten 

blir begränsad till sin omfattning och därför är de svårt att dra några slutsatser utan 

rapporten får mer ses som ett exempel på hur samarbetet fungerar.  

 

1.6 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att titta närmare på de lagar som styr handläggningen av olika typer av 

djurärenden i Sverige samt utfört intervjuer med berörda parter på de två 

myndigheterna, polis och kommun. Rapporten avslutas med en diskussion om hur 

samarbetet fungerar samt eventuella slutsatser. 
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2 Lagar och förordningar 

 

Nedan följer förklaringar av de lagrum som används mest i samarbetet mellan de två 

myndigheterna. De lagar som styr djurens rätt och hur tillsyn skall gå till väga är 

först och främst Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen. Därefter följer Lag 

(2007:1150) om tillsyn av hundar och katter, Lag (2006:807) om kontroll av husdjur 

m.m. samt Polislagen (1984:387). 

  

2.1    Djurskyddslagen (1988:534) 

Den största drivande faktorn är Djurskyddslagen 1988:534 här regleras våra 

husdjurs rättigheter och hur de ska skötas och vad som händer om de inte blir 

omhändertagna på rätt sätt. I 1 § kan man läsa att lagen avser vård och behandling 

av husdjur, den avser också djur som hålls i fångenskap eller används för ändamål 

som avses i 19 § samma lag. Enligt 27a § skall polisen bistå med den hjälp som 

behövs vid offentlig kontroll av djur. Om man ser till omhändertagande av djur 

regleras det i 30-35 §§. Den första av dem paragraf 30, talar om att veterinär eller 

polis i brådskande fall avliva djuret om det är svårt sjukt eller skadat att det anses 

nödvändigt för att djuret inte ska behöva lida, detta ska den utför åtgärden genast 

rapportera till ägare eller innehavare av djuret. Vidare i 31 § står det att 

länsstyrelsen skall besluta om ett djur ska tas om hand i polismyndighetens försorg, 

enligt fem punkter (se djurskyddslagen 1988:534), t.ex när djuret utsätts för lidande, 

om djurets ägare blivit dömd för djurplågeri enligt Brottsbalken 16:13§ eller om den 

som äger djuret blivit dömd för brott mot denna lag flertalet gånger tidigare.  

Inspektion av djuren får ske enligt 27 § samma lag. Vill kommunen ha hjälp med 

omhändertagandet regleras det i 32 § samma lag, polisen får även själva omhänderta 

djur enligt denna paragraf om någon av de 3 punkterna i paragrafen är uppnådda. 
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2:2    Djurskyddsförordningen (1988:539) 

Det är inte bara Djurskyddslagen som styr hur vi ska ta hand om våra djur. Utan det  

regleras även i Djurskyddsförordningen. Här styrs bl.a hur djurstallarna ska vara 

utformade, storlek, underlag, utrustning m.m. det är även här det är lagstadgat hur 

djurhållningen ska se ut.  

Ovan nämnda lagar styr enbart våra husdjur och de djur som enligt 19 § 

Djurskyddslagen 1988:534 får användas för vetenskaplig forskning eller 

undervisning, sjukdomsdiagnos m.m. och inte de vilda djur som befinner sig i 

skogen. 

 

2.3     Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) 

Ytterliggare en lag som reglerar hur vi ska ta hand om djuren är lagen om tillsyn 

över hundar och katter, som reviderades vid årsskiftet 07/08. Den behandlar hur vi 

har skyldighet att märka våra hundar samt att de ska finnas registrerade i ett 

hundregister. Det finns också i denna lag reglerat att polismyndighet får omhänderta 

hundar om de orsakar skada eller avsevärd olägenhet. Varpå en utredning skall ske, 

efter detta får polismyndigheten besluta om hunden ska säljas, skänkas bort eller 

avlivas. Vidare i lagen kan man läsa att man som innehavare av lantbruksdjur där en 

lösdrivande hund som ej låter sig tillfångatas får den som äger djuren döda hunden 

om den skadar lantbruksdjuren, dessa lagar med flera finns att läsa i Lagen om 

tillsyn över hundar och katter (2007:1150).  

 

2.4     Lagen om kontroll av husdjur m.m. (2006:807) 

Ytterligare lag som styr handhavandet av husdjuren i Sverige finns i lagen om 

kontroll av husdjur m.m 2006:807. Här regleras enligt 1 § främjandet av 

animalieproduktion och djurs lämplighet till avel i näringsverksamhet, 

förebyggandet av sjukdomar m.m och kontrollen av att detta sker på rätt sätt och 

enligt reglementet. Enligt 15 § i denna lag är polisen skyldig att hjälpa till vid 
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eventuell kontroll om inte detta kan ske utan hjälp av polislagens 10 § som reglerar 

användningen av våld enligt proportionalitetsprincipen (se polislagen 1984:387).  

I polislagens 2 § regleras det att polisen skall förebygga brott och andra störningar 

av den allmänna ordningen, lämna allmänheten skydd, upplysningar eller annan 

hjälp. Vidare i 3 § står det att polismyndigheten skall samarbeta med andra 

myndigheter vars verksamhet berör polisen, i detta fall kommunen. Om man inte 

följer det lagar som reglerar djurens rätt kan man dömas för djurplågeri enligt 

Brottsbalken 16:13§. 

Om en inspektör beslutar att ett djur skall omhändertas ska polisen utföra arbetet. 

Polisman kan även själv ta beslutet att omhänderta djur i enlighet med 32 § 

Djurskyddslagen. Länsstyrelsen prövar ärendet i en utredning och endera fastställer 

omhändertagandet eller återlämnar djuren, enligt 34 § samma lag.  
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3 Teori 

 

För att analysera intervjuerna används begrepp ifrån implementeringsteorin. Den 

syftar till samverkan genom tre förutsättningar för att samverkan skall vara 
lyckosam. De tre grundstenarna är att förstå, kunna och vilja. Detta innebär att det 

ska finnas en professionalism från de berörda myndigheterna att ha kunskap om vad 
som är reglerat i lag och ha förståelse om hur dessa lagar skall tillämpas. Teorin i 

sig används inte i rapporten utan enbart dessa tre begreppsdefinitioner som finns i 

teorin. Det måste finnas förutsättningar för att parterna skall kunna ha ett gott 
samarbete.  Detta innefattar t.ex. hur kontakter tas och hur resursanvändningen i 

övrigt ser ut. Dessutom viljan och engagemanget bland de personer som fått i 
uppdrag att vara den som sköter kommunikationen mellan myndigheterna (Vedung, 

sid 180). 
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4      Resultat 

 

I följande kapitel redovisas det resultat som framkommit under de intervjuer som 

hållits. Till att börja med redovisas vad en djurskyddsinspektörs arbete går ut på 

enligt vad som framkommit genom intervju. Därefter följer intervjun med 

djurskyddsinspektören och allt avslutas med intervju av polisman.  

 

4.1     Djurskyddsinspektörens arbetsuppgift 

Som djurskyddsinspektör arbetar man åt kommunen, i regel på ett miljökontor 

tillsammans med andra miljö- och hälsoskyddsinspektörer. En djurskyddsinspektör 

ska i sitt arbete via tillsyn och ärendehantering se till att djur hålls och tas om hand i 

enlighet med djurskyddslagen. Alla djur som faller inom ramen för djurskyddslagen, 

dvs. tamdjur och djur som hålls i fångenskap handläggs i första hand av en 

djurskyddsinspektör. Som tillsynsmyndighet inkommer det ofta klagomål på olika 

djurhållare, dessa klagomål måste kontrolleras på ett eller annat sätt. Endera via en 

ny inspektion, telefonsamtal eller utskick för att komplettera eller kontrollera 

uppgifterna i anmälan. Yrkesrollen som djurskyddsinspektör är ofta väldigt utsatt. 

De flesta tillsynsobjekt består ofta av en privatperson i hemmet eller hos ett mindre 

enmansföretag varför djurskyddsinspektörens synpunkter kan kännas direkt 

kränkande för djurägaren som person. Flera av tillsynsobjekten består ofta av socialt 

belastade personer. När en inspektion inte kan utföras utan risk för 

djurskyddsinspektören, eller att djurskyddsinspektören inte får möjlighet att utföra 

sitt jobb t.ex. genom att inte få se djur som inspektören vet finns på fastigheten kan 

handräckning av polisen begäras. I regel finns bara en djurskyddsinspektör per 

kommun, varför mycket ensamarbete förekommer och med ett känsligt klientel gör 

det ett utsatt yrke.  Upptäcker djurskyddsinspektören att djur far illa kan de besluta 

om ett omhändertagande av djuren som polisen då skall utföra.  
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4.2 Intervju med Djurskyddsinspektör 

Följande meddelades på frågorna som ställdes till den inspektör som fram till 

december 2007 arbetade i kommunen. De gånger som handräckning behövts kunde 

räknas på en hand. Inspektören trivdes med känslan av att själv lösa de eventuella 

problem som uppstod. Det är ett fåtal gånger under den 20-åriga tjänsten som det 

förekommit hot i arbetet. De gånger valet blivit att ha polis med sig var oftast när 

det fanns viss kännedom om personen sedan tidigare, samt om det förekommit 

eventuella problem vid tidigare besök hos personen/på platsen. Vid vissa tillfällen 

förekom det vetskap om att det var en missbrukare som bodde på den plats där 

kontroll skulle ske. Dessa tillfällen användes biträde av polis när det inte fanns 

vetskap om vilket humör personen i fråga var på. Eftersom det förelåg fara för 

inspektören att kontrollera gården på egen hand. Inspektören kunde åka ut och kolla 

läget själv för att sedan avgöra om det behövdes handräckning av polis.  

4.2.1    Samarbete 

Vidare berättar inspektören om de bekymmer som förekom mellan de två 

myndigheterna gällande handräckning av djur. De poliser som arbetat under samma 

tidsperiod som inspektören började gå i pension, detta medförde att ingen riktigt 

visste hur saker fungerade och samarbetet mellan dem försämrades drastiskt. 

Uvarna som inspektören själv uttrycker det hade varit till stor hjälp vid 

handräckning. Kommunikationen dem emellan hade fungerat utan problem, de hade 

alltid hjälpt varandra med eventuell information om hur djur behandlades eller hur 

det såg ut i övrigt. Poliserna hade själva sagt att de kunde hålla koll på djuren hos de 

kända missbrukarna som de så frekvent besökte, på det viset behövde inte 

inspektören själv åka ut till missbrukarna. Innan de poliser som inspektören hade 

bäst kontakt med gick i pension, kunde inspektören ringa till dem för att få 

information om hur det stod till i de hushåll som misskötte sina djur. Eller om det 

kommit in nya ärenden till polisens kännedom som inspektören hade nytta av att 

veta, t.ex. om det fanns hushåll inspektören inte skulle besöka på egen hand. Denna 

möjlighet försvann i och med att de äldre poliserna en efter en gick i pension. Mot 

slutet av inspektörens karriär raserades samarbetet totalt eftersom de hon litat mest 

på hos polisen inte längre arbetade kvar. Kommunikationen mellan myndigheterna 

dalade och påföljderna av detta betydde sämre kontakt myndigheterna emellan samt 
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dåligt samarbete. Vid vissa tillfällen begärdes handräckning dock utfördes den 

aldrig. 

4.2.2    Missförstånd myndigheterna emellan 

Många gånger hänvisade polisen till inspektören när det gällde vilda djur som blivit 

överkörda eller skadeskjutna. Vilket irriterade inspektören då dessa ärenden ligger 

hos polisen. Dock utfördes dessa ärenden i alla fall utifrån att inspektören ansåg att 

denne redan befann sig ute på fältet. Detta tog poliserna vara på och la över lite mer 

ansvar på inspektören än vad som regleras i lagen.  

4.2.3    Hotbild 

Inspektören har under årens lopp aldrig blivit direkt hotad ute i fält, det har 

förekommit att det framkommit ryktesvägen att någon skulle ta till älgstudsaren om 

inspektören visade sig igen. Telefonsamtal till hemmet har också förekommit några 

gånger, då har inspektören lugnt berättat att det inte görs för att vara elak och ond 

utanför att djuren far illa av att inte bli omhändertagna. För att undvika konflikter, 

många gånger har inspektören gett personerna som missköter djuren ultimatum, 

endera tar vi och avlivar dem här och nu, eller får du själv läsa om 

omhändertagandet i tidningen i morgon. Vilket medförde att personerna i fråga 

genast blev lite mer samarbetsvilliga.  

4.2.3    Problem i lagen 

Något annat som irriterar inspektören är att om länsstyrelsen utfört ett förbud att 

inneha djur och personen som är berörd, flyttar till en annan kommun, då har fritt 

fram att skaffa nya djur. Här har det spelats lite på reglementet, inspektören har haft 

god kommunikation med andra inspektörer i andra kommuner gällande inflyttande 

eller utflyttande personer. Detta har medfört att det blivit lite lättare att hålla koll på 

eventuella problem. Slutligen menar inspektören att samarbetet varit under all kritik 

och det är tråkigt att de inblandade poliserna inte har tillräcklig kännedom om lagen 

utan hänvisar deras ärenden till kommunen.  
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4.3     Intervju med polis 

Nedan följer det som framkom genom intervju med polisen. 

4.3.1    Tolkningsproblematik 

Polisen berättar att lagen kan vara svårtolkad vissa gånger och hur den tillämpas 

beror på vilket perspektiv betraktaren har. Det blir lätt att myndigheterna skyller på 

varandra och att ett ämne som hamnar hos kommunen egentligen tillhör polisen och 

vice versa. Vidare berättar polisen att det råder tolkningsproblem gällande vem som 

har ansvar för vad 

4.3.2    Lagstöd 

Det är kommunen som har det största ansvaret för våra tamdjur, som de i sin tur 

ibland behöver hjälp att omhänderta. Då vänder de sig till polisen och begär 

omhändertagande enligt 32 § Djurskyddslagen (1988:534). Det är sällan som 

kommunen begär handräckning och hjälp av polisen. Polisens närmaste kontakt med 

djurärenden är när det förekommer hundar som springer löst, är bitska eller 

aggressiva mot personer eller andra djur. Då kan det hända att de får rycka ut och 

endera med tillsägelse, tillrättavisa ägaren av djuret eller omhänderta djuret ifråga. 

Detta får ske enligt 8 och 11 §§ i lagen 2007:1150 om tillsyn över hundar och katter. 

Handlar det däremot om tamdjur som har blivit förvildade eller är herrelösa, landar 

ansvaret på polismyndigheten. Det är då deras uppgift att tillfångata djuren och i de 

flesta fall se till att de blir avlivade på en veterinärstation.  

4.3.3    Vilda djur/skadade djur 

Om det i sin tur handlar om skadade eller överkörda som allmänheten kört över 

längs våra vägar ligger ansvaret på markägaren. Kolliderar man däremot med något 

av följande djur björn, varg, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn 

skall det alltid anmälas till polis enligt jaktförordningens 40§ (1987:905). Detta för 

att polismyndigheten skall ha möjlighet att kontakta markägare och jaktlag på den 

plats där olyckan inträffat, för att de i sin tur ska kunna spåra upp djuret, oftast med 

hjälp av hund för att ta slut på dess lidande. 
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Ibland förekommer det skabbräv i vår närmiljö, dessa är vilda djur och därför borde 

vara ett ärende för polisen, vilket är det helt fel. Utan det är då ett ärende för 

kommunen eftersom det handlar om miljöfall och inte djuren i sig. Med miljöfall 

menas då eventuell skabb kan spridas till våra tamdjur eller i värsta fall oss 

människor. Om en skabbräv tagit sig in i bebyggt område där markägare och jaktlag 

inte finns att tillgå för hjälp med avlivning, skall det i varje kommun finnas en 

person som fått i uppdrag att ta hand om detta. För att få skjuta i tätbebyggt område 

måste man ha ett speciellt tillstånd som betalas av polismyndigheten och måste 

uppdateras årligen. Alla kommuner i Västernorrlands län har en eller två utsedda 

personer till detta, utom Sollefteå som inte har någon för tillfället. Det kommer dock 

att utredas om vem som är bäst lämpad uppdraget.  

4.3.4    Samarbetet/Förbättringar 

Själva handräckningen som kommunen begär av polismyndigheten fungerar de få 

gånger den används. Problemet som uppstår är dock kommunikationen mellan 

myndigheterna och detta är verkligen något som de måste arbeta på att förbättra. 

Tidigare har den fungerat relativt bra, men det började bli problem efter årsskiftet 

2007/2008 när den inspektör som arbetade på kommunen gick i pension. 

 

4.4 Kritisk granskning av resultatet 

Vid en kritisk granskning av det resultat som framkommit upptäcker man 

svårigheterna med att enbart intervjua en person på varje myndighet, detta medför 

att resultatet blir enkelriktat. Det är två personers eget tyckande i frågan, dock två 

väl insatta personer som verkligen vet vad det pratar om.  

Hade valet fallit på att intervjua två andra personer med exakt samma frågor hade 

svaren troligtvis sett annorlunda ut och resultatet i min rapport visat något helt 

annat.  
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4.5 Resultatsammanfattning 

Det resultat som framkommit visar att kommunikation i ämnet är en väldigt viktig 

del i hur samarbetet mellan de två myndigheterna fortlöper. Samt att det spelar roll 

vem som sitter som kontaktperson på respektive myndighet. Finns förståelsen, 

kunskapen och viljan att utföra ett bra arbete alla gånger? Viktigt är att man 

verkligen har koll på lagar och förordningar som styr hur arbetet ska utföras och att 

det finns riktlinjer som båda parter följer. Som det ser ut nu tolkas lagen olika från 

respektive håll. Vilket medför att det lätt blir missförstånd mellan parterna och att de 

skyller problemen och lastar över ärenden på varandra.   

                                                                                                          

 

 

  



Rapport nr. 508 

 14 

2008-04-12 

5 Diskussion 

 

Det jag kommit fram till i min rapport är att samarbetet mellan de två 

myndigheterna har alla möjligheter att bli bättre. Att det beror på vem som är 

kontaktperson i respektive myndighet. Det är kanske viktigt att ha förståelse, 

kunskap och framförallt vilja att utföra ett bra arbete. Med förståelse syftar jag till 
att personen som arbetar med detta har förstått hur lagtexten ser ut och framförallt 

hur den skall användas, samt att alla använder den på samma sätt, vilket kan vara 
oerhört svårt. Förstår man hur viktigt det är att arbetet utförs på bästa sätt. Det är 

faktiskt någon som kommer till skada i slutändan.  

Jag är fullt medveten om att en och samma lagtext kan tolkas väldigt olika beroende 

på betraktarens ögon. Kunskapen syftar till hur stora resurser som finns, hur bra 

kunskap som finns inom de två myndigheterna, är det noviser från de båda 
myndigheterna eller har de arbetat med detta under en längre tid. Vet de hur de ska 

handlägga ärenden på respektive myndighet. Eller handlar det enbart om ovilja att 

utföra ett bra arbete. Anses djur inte som en hög prioritet i den brottsbekämpande 
vardagen? 

I detta fall tror jag att problemet som nu uppstått ligger i det att polisen i denna lilla 
kommun blivit vana vid att inspektören som arbetat länge utförde de flesta ärenden 

på egen hand. Vilket medförde att polisen inte behövde biträda med handräckning 

alltför många gånger. Detta medförde lättja bland polisen. När inspektören gick i 
pension och en ny anställdes uppstod de problem som polisen blivit besparade från 

tidigare. Den nya inspektören begär oftare hjälp från polisens sida. Vilket medför att 
polisen måste göra sitt arbete igen, det arbete som inspektören utförde själv innan. 

Självklart medför det problem och att ingen riktigt förstår varför samarbetet inte 

fungerar.  

Sist men inte minst, finns viljan, brinner dessa människor för sin uppgift. Vill de 

hålla god kommunikation mellan varandra eller negligeras det och anses det inte 
viktigt att hålla ett gott samarbete.  
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Om möjligheten funnits att intervjua flera inom samma kommun, har även det visat 

på en annorlunda resultat. Det uppstår problem då en liten kommun ofta bara har en 
inspektör. Hade valet varit att utföra en större rapport, med fler intervjuer inom 

samma gebit i olika kommuner, har slutresultatet också blivit annorlunda. Då det 
kan ha inneburit olika synpunkter från respektive ort. Det finns nog inget direkt bra 

sätt att få fram sanningen inom detta område. Även detta leder tillbaka till vem som 

arbetar i respektive myndighet och dennes engagemang i ämnet Samt att om man 
skulle ge sig i kast med att utröna och reda ut alla lagstöd som finns till förfogande 

inom ämnet skulle det vara krävande och ta väldigt lång tid.  

Sen kan man undra om det är rimligt att det fortskrider vara på det vis det är idag, 

om en person efter inspektion blir av med rätten att inneha djur, flyttar till en annan 

kommun och där har möjlighet att inskaffa nya djur eftersom kommunen inte kan 

skicka uppgift om detta till den nya hemkommunen på grund av sekretess? Ska 

inspektörerna behöva ta lagen i ”egna händer” och hålla kontakt kommuner emellan 

för att lösa problem? 

 

5.1      Slutsatser och förslag 

Den slutsats man kan dra av denna rapport är att det behövs mer underlag för att den 

ska visa gott resultat. Av den information som finns och resultatet av den tycker jag 

att man måste arbeta mer på att få fram en fungerande kommunikation på 

myndigheterna.  

Att man kanske utser en person på var ställe som håller god kontakt och eventuellt 

bokar in möten med varandra en gång i månaden. Där man kan reflektera över hur 

arbetet har flutit på för respektive myndighet om det kunde har gjort något 

annorlunda i sitt samarbete i en viss situation. Att man ger feedback till varandra för 

att ha koll på att alla är på samma sida.  

Har man utsett en som skall hålla kontakt blir det lättare att veta vem man vänder 

sig till om det händer något. Det borde även konstrueras ett flödesschema, eller 

någon form av handbok från högre områden som visar på hur lagen skall tolkas och 
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hur ett samarbete ska se ut. Detta för att undvika missförstånd i lagtext och att 

myndigheterna skyller ifrån sig på varandra.  

Jag tror att detta problem med kommunikation är den största boven i mångt och 
mycket och jag tror absolut att samma problem som jag upplevt finns i denna 

kommun även finns i andra kommuner. Jag vill dock tro att det finns kommuner 
som har ett ypperligt samarbete och att de finns dem vi kan lära av.  
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Bilaga 1 
 

De frågor som ställdes till inspektören på kommunen var följande: 

• Begär ni ofta hjälp från polisen?  

• Hjälper de till varje gång ni begär hjälp? 

• Hur ser ni på samarbetet med polis?  

• Skulle samarbetet kunna bli bättre? 

• Blir ni hotade när ni åker ut utan polis? 

• Vilket skede begär ni hjälp, när ni vet vad ni kommer att möta, känner till 

personen som ni hämtar/kontrollerar djur hos sedan tidigare? 

• Hur tycker ni att samarbetet kan bli bättre? 

• Vad tycker du om att ett eventuellt förbud att inneha djur ligger under sekretess? 

 

De frågor som ställdes till den polis som intervjuades var följande: 

• Hur ser ni på samarbetet mellan kommun och polis gällande omhändertagande av 
djur? 

 
• Hjälper ni ofta till vid handräckning? 
 
• Vilka lagstöd gör ni det på? 
 
• Skulle samarbetet kunna bli bättre? 
 
• Hur ser ni på saken att hjälpa till? 
 
• Tycker ni att det är prioriterade jobb? 

 


