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Abstract 
 
Title: Notification of animal welfare 
 
Author: Helen Öhlund 
 
The purpose of this study was to examine the routines of the county administrations in 
Sweden when it comes to receiving notification from the public about the welfare of animals. 
According to Jordbruksverket at least 50 % of the screening of animal welfare should be 
based on routine controls on existing farmers. Today the routine controls only reach a 43 % 
average for the whole country. A big part of today’s result depends on the amount of time it 
takes the administrators of animal welfare to process the notifications from the public. To 
examine why the notifications from the public take too long time, the county administrations 
were interviewed through phone and e-mail. The interviews were made to see what routines 
the county administrations had and if the routines could be made more efficient. 
Jordbruksverket have developed aid to the county administrations in form of simpler 
checklists for pets and control cards to ease the burden in notification controls. This study 
shows that a lot of work can be done when it comes to receiving the notification. When 
receiving notification the administrators can decide if the notification is severe or not. Too 
little information makes it difficult to determine the gravity of the notification. 
 
Key words: animal welfare, legislation, county administration, notification, 
Jordbruksverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



Ordförklaring 
Befogad anmälan: Anmälan efter att Länsstyrelsen har konstaterat en brist vid kontrollen. 
 
DF: Djurskyddsförordningen (1988:539). 
 
Djurhälsopersonal: ”Djurhälsopersonal är personer som utövar verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård och som har legitimation som veterinär eller djursjukskötare, har 
godkännande som hovslagare, har legitimation inom hälso- och sjukvården (tandläkare, 
sjuksköterskor och sjukgymnaster) och som blivit godkänd för verksamhet inom djurens 
hälso- och sjukvård samt personer som har särskilt tillstånd att utöva veterinäryrket och 
personer som tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i Sverige” 
(Jordbruksverket 2014 c). 
 
DL: Djurskyddslagen (1988:534). 
 
DSK: Djurskyddskontrollregister. Registret innehåller uppgifter om kontrollobjekt, 
kontrollplats och ärenden.  
 
EG 882/2004, EU:s kontrollförordning: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
882/2004 av den 26 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av 
efterlevnad av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och 
djurskydd. 
 
Kontrollkort: Information som djurskyddshandläggare kan lämna till djurhållare på plats vid 
kontroll utan brister. Kontrollkortet ersätter kontrollrapporten som vanligtvis skrivs efter 
kontroll och skickas sedan till djurhållaren. Lämnar man ut ett kontrollkort kan ärendet 
avslutas direkt på kontoret. Se bilaga 2. 
 
Platina: Länsstyrelsernas ärendehandläggningssystem. 
 
SJVFS 2008:67: Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll. 
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1 Inledning 
Djurskyddsarbetet ligger idag på landets Länsstyrelser och har gjort det sedan 1 januari 
2009. Mycket av det arbete som Länsstyrelserna utför gäller handläggning av 
anmälningsärenden (Statskontoret 2011). Anmälan till Länsstyrelsen angående brister i 
djurskydd kan göras av allmänheten och djurhälsopersonal. Länsstyrelserna ska då göra en 
bedömning av allvarlighetsgraden i anmälan för att kunna gå vidare med ärendet 
(Jordbruksverket 2014 a). Djurhälsopersonal har lagkrav enligt Djurskyddslagen (1988:534) 
28a § att anmäla djurskyddsbrister om denne misstänker att djur inte hålls eller sköts på ett 
sätt i enlighet med regelverken. Myndigheter är skyldiga att kunna ta emot telefonsamtal, fax 
och email enligt Förvaltningslagen (1986:223) 5 §. Samma lag och 5 §, tredje stycket ställer 
också krav på att myndigheten ska kunna ta emot och registrera handlingar minst två timmar 
varje helgfri vardag. Inom djurskyddet är detta av stor vikt då det är under denna tid som 
anmälaren kan ringa in direkt till Länsstyrelserna för att lämna en anmälan.  
Om en person ringer in till Länsstyrelsen för att göra en anmälan så är Länsstyrelsen skyldig 
att anteckna och diarieföra anmälan enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
kapitel 5, 1 – 5 §§. Om anmälaren anger sitt namn och namnet blir nertecknat så kan 
Länsstyrelsen inte garantera anonymitet, även om anmälaren begär detta. Om en person 
väljer att inte tala om sitt namn har ändå denne rätt att lämna uppgifter vid en anmälan 
(Striwing och Åslund 2005). 
 
Både Statskontoret (2011) och Jordbruksverket (2014 b) anser att rutinerna för 
anmälningsärenden behöver utvecklas. Effektivisering av anmälningsärenden är en viktig 
fråga och något som Jordbruksverket och Länsstyrelserna arbetar med tillsammans 
(Jordbruksverket 2014 b). Detta samarbete styrks av ett nätverk som bildades under 2013, 
som kallas 28-nätverket. I 28-nätverket ingår samtliga Länsstyrelser och de arbetar med 
frågor inom det veterinära ansvarsområdet. Där ingår också djurskyddsfrågor. Nätverket har 
vidareutvecklats till en förbindelse mellan Jordbruksverket och Länsstyrelserna då 
Jordbruksverket deltar i de möten som 28-nätverket anordnar (Jordbruksverket 2014 b). I 
nuläget så arbetar inte 28-nätverket med effektivisering av anmälningsärenden, men det är 
en viktig fråga som kommer att tas upp (Hammarström, muntl). 
 
1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka rutiner som djurskyddsenheterna på 
Länsstyrelserna har vid anmälningsärenden idag och om dessa kan effektiviseras. Vidare är 
syftet att se hur andra faktorer som kan bidra till ytterligare effektivisering av 
handläggningen. 
 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka rutiner har Länsstyrelserna vid mottagandet av anmälningar? 
• Hur bestämmer Länsstyrelserna vilken åtgärd som ska göras? 
• Vad händer med anmälningar som Länsstyrelserna inte har möjlighet ta emot, t.ex. 

under kvällar och helger? 
• Om ett ärende glöms bort, hur hanterar Länsstyrelserna detta? 
• Hur fungerar uppföljningen av anmälningsärendet? 
• Vilken inställning har Länsstyrelserna till en central telefon/mail? 
• Använder Länsstyrelserna webbformulär för anmälan? 
• Vilka svagheter inom anmälningshanteringen anser Länsstyrelserna att de har? 
• Finns det några förbättringsförslag från Länsstyrelsen? 
• Hur ofta används kontrollkortet som ska användas vid anmälningskontroller utan 

anmärkning? 
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2 Bakgrund 
2.1 Djurskyddslagstiftning 
 
2.1.1 Internationell lagstiftning 
Den operativa tillsynen av djurskydd låg tidigare hos kommunerna men sedan 2009 har 
Länsstyrelserna ansvaret för tillsyn och kontroll av djurskyddet (Statskontoret 2011). 
Regeringen ansåg att tillsynen av djurskydd varierade för mycket mellan olika kommuner och 
att detta försvårade arbetet för att Sverige skulle kunna följa EU:s kontrollförordning: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 26 april 2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnad av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd som tillkom 2006 
(Prop. 2007/08:63) (Statskontoret, 2011).  
 
Sveriges medlemskap i EU innebär att Sverige måste uppfylla vissa krav som EU har tagit 
fram. I kontrollförordningen framgår det vad medlemsstaterna måste göra för att infria de 
krav som EU ställer på dem, i den utsträckning som de är möjliga att tillämpa (Prop. 
2007/08:63). De EU-förordningar som har en anknytning till djurskydd är minikrav för alla 
EU:s medlemsländer. Dessa EU-förordningar styr inte bara medlemsländers djurskydd, utan 
omfattar även foder, livsmedel och djurhälsa (Statskontoret 2011). Medlemsstaterna måste 
bland annat se till att kontrollerna görs regelbundet och att dessa ska vara riskbaserade. 
Detta enligt avdelning II, kapitel 1, artikel 3.1 (EG 882/2004). Kontrollmyndigheterna ska se 
till att det finns resurser och personal för att utföra kontrollerna. Detta framkommer i 
avdelning II, kapitel 2, artikel 4. Artikel 6 visar att kontrollmyndigheten ska ha krav på att 
personalen har den rätta kompetensen för den kontroll som de ska utföra (EG 882/2004). I 
Artikel 3, punkt 1d (EG 882/2004) åsyftar de att kontroll även ska göras om man har fått 
information om att kraven inte uppfylls.  
 
Enligt regeringen (Prop. 2007/08:63) skulle man skapa gynnsammare förutsättningar till en 
bättre styrning, samordning och uppföljning om man gjorde centraliserande förändringar 
inom den offentliga djurskyddskontrollen. Det innebar att antalet kontrollmyndigheter skulle 
bli färre och större. Man ansåg också att Länsstyrelserna hade den personal och de 
kompetenskrav som krävdes för att kunna ta över den offentliga kontrollen (Prop. 
2007/08:63). Länsstyrelsen hade dessutom redan ansvaret för tvärvillkorskontrollen, som 
innebär att de jordbrukare som får EU-bidrag måste uppfylla vissa krav för att inte få avdrag 
på bidraget (Jordbruksverket 2014 d), vilket gjorde att regeringen tyckte att det vore onödigt 
att bilda en ny organisation för enbart djurskyddskontrollen (Prop. 2007/08:63).  
 
2.1.2 Nationell lagstiftning 
Den svenska djurskyddslagstiftningen har sina grundläggande bestämmelser i 
Djurskyddslagen (1988:534). Denna lag beskriver bland annat hur djur ska hållas och skötas. 
DL 2 § beskriver att ”djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. 
Samma lag 4 § betonar att djur ska hållas på ett sätt som ger dem möjlighet att bete sig 
naturligt och de ska även skötas på ett sådant sätt så att deras hälsa främjas. För att dessa 
krav ska uppfyllas finns det paragrafer och föreskrifter som styr hur kontrollen ska ske på 
bästa sätt. Av DL framkommer det i 24 § att Länsstyrelserna är ansvariga för att offentlig 
kontroll ska göras för att säkerställa att lagen följs. Även Djurskyddsförordningen (1988:539) 
59 § visar att Länsstyrelserna är kontrollmyndighet för den offentliga djurskyddskontrollen. 
Jordbruksverket är den myndighet som har behörighet att meddela föreskrifter om den 
offentliga kontrollen (DF 65 §) och de har tagit fram föreskrifter och vägledning för den 
offentliga djurskyddskontrollen (SJVFS 2008:67). 
 
Djurskydd regleras alltså av både svensk lagstiftning och lagstiftning på EU-nivå. 
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2.2 Rutiner vid djurskyddskontroller 
Enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll, SJVFS 2008:67, 
bör normalkontrollerna, d.v.s. de planerade kontrollerna, inklusive dess uppföljningar, 
uppnå minst 50 % av kontrollerna. Idag uppfylls inte detta utan genomsnittet för alla 
Länsstyrelser tillsammans ligger på ca 43 % (Jordbruksverket 2014 b).  
 
Innan djurskyddet flyttades till Länsstyrelserna bedrev de flesta kommunerna 
djurskyddskontroller efter anmälan, vilket gjorde att normalkontrollerna inte fick den 
uppmärksamhet som krävs (Statskontoret 2011). Efter förflyttningen 2009 kunde 
Länsstyrelserna meddela hög förekomst av anmälningsärenden, och de fortsatte att öka 
under 2010 (Statskontoret 2011). En anledning till ökningen tros kunna vara på grund av den 
mediabevakning som gjordes när djurskyddet gick över till statlig regi, samt att allmänheten 
fick insikt i att man kan anmäla vanvård av djur till Länsstyrelsen (Statskontoret 2011).  
 
För att kunna hantera den stora mängd anmälningar som kommer in till Länsstyrelsen har 
Länsstyrelserna tagit fram en form av prioriteringsordning. Prioriteringen kan se olika ut 
mellan olika Länsstyrelser, då det inte finns någon central prioriteringsordning 
(Statskontoret 2011). En prioriteringsordning kan vara utformad med prioritering 1, 2, 3 och 
brevhandläggning. Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en sådan. I just denna 
prioriteringsordning är prio 1 en brist som innebär omedelbar fara eller lidande för djuren. 
Prio 2 är en brist som innebär fara eller lidande för djur, men som inte är akut. Prio 3 är 
brister som kan innebära fara eller lidande för djur på sikt eller som riskerar att påverka 
djurs hälsa eller välbefinnande i större utsträckning. Länsstyrelsen i Kalmar skickar brev när 
bristen riskerar att påverka djurs hälsa eller välbefinnande, se bilaga 1 för exempel på de 
olika prioriteringarna. Länsstyrelsen i Kalmar har också tagit med hur lång tid det får gå för 
respektive prioritering innan kontroll ska vara gjord, även detta kan ses i bilaga 1. När 
anmälan kommer in ska Länsstyrelsen försöka bedöma allvarlighetsgraden utifrån den 
information som inkom med anmälningen (Jordbruksverket 2014 a). Det innebär att 
anmälan inte alltid behöver kontrolleras på plats utan att myndigheten istället kan skicka 
brev till djurhållaren i fråga (Statskontoret 2011).  
 
Uppgifter från Statskontoret (2011) visar på att det administrativa arbetet tar upp mycket tid 
och blir en bromskloss för att ha en effektiv djurskyddskontroll. Även Jordbruksverket 
påvisar i deras senaste rapport angående djurskyddskontrollarbetet (Jordbruksverket 2014 
b) att en stor del av arbetet går till att hantera anmälningsärenden och att detta i sin tur ger 
mindre tid till normalkontrollerna. Sedan 2012 har Länsstyrelserna använt sig av 
brevhandläggning i de anmälningsärenden där det har framkommit att det är skäligt med 
denna åtgärd. Brevhanteringen har dock inte visat att detta har påverkat handläggningen och 
att det inte har blivit mer tid åt de planerade kontrollerna (Jordbruksverket 2014 b). 
Jordbruksverket har även valt att göra en förenkling av checklistorna för kontroller av 
sällskapsdjur (Jordbruksverket 2014 b). Jordbruksverket har också tagit fram ett 
kontrollkort, se bilaga 2. Kontrollkortet kan lämnas direkt till djurägaren vid en kontroll av 
sällskapsdjur där denna kontroll var utan anmärkning (Andersson, muntl.). Det innebär att 
handläggaren inte behöver skriva en kontrollrapport i efterhand då Jordbruksverket 
bedömer att kontrollkortet inte behöver vara lika omfattande som kontrollrapporten och 
informationen som står på kontrollkortet är tillräcklig (Jordbruksverket 2014 e). På så sätt 
bör den administrativa tiden minska (Andersson, muntl.). Dessa två förenklingar infriades 
under 2014 och har därför inte utvärderats ännu, utan detta kommer med all sannolikhet att 
ske under 2015 (Jordbruksverket 2014 b). 
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3 Material och Metod 
3.1 Intervjuer 
Studien är främst baserad på intervjuer med anställda på djurskyddsenheterna hos samtliga 
21 Länsstyrelser i Sverige. Beroende på Länsstyrelse har de intervjuade haft olika 
befattningar, bland annat djurskyddshandläggare, enhetschef och veterinär. Intervjuerna har 
innefattat både telefonintervjuer och mailkonversationer. För att ta kontakt med 
Länsstyrelserna har deras respektive hemsidor besökts för att ta fram djurskyddets 
kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna har tagits fram genom att gå in på Djur & Natur och 
vidare till Djurskydd. Därefter skickades ett mail till varje enskild Länsstyrelse, se bilaga 3, 
med ett bifogat dokument med information om arbetet samt frågeställningar, se bilaga 4. Det 
bifogade dokumentet finns i två olika versioner, då den sjunde frågeställningen varierade 
beroende på om den tillfrågade Länsstyrelsen har webbformulär på hemsidan eller inte. I 
bilaga 4 finns båda versionerna av den sjunde frågeställningen. Fortsatt kontakt med 
Länsstyrelserna innefattade både mailkonversation och telefonintervjuer. Båda 
intervjuformerna var baserade på den frågeställning som bifogades i det inledande mailet. 
Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av appen Call Recorder Ultimate som laddades ner 
på en smartphone. Telefonintervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter. 
  
För att få en inblick i det nuvarande arbetet har kontakt också tagits med Jordbruksverket, 
genom att maila kundtjänst för att få en dialog med ansvarig för rapporten ”Redovisning av 
Länsstyrelsernas djurskyddskontrollsarbete under 2013”. Telefonkontakt togs sedan med 
behörig på Jordbruksverket. Vidare har mailkonversation varit upprättad med 
Jordbruksverket under tiden för examensarbetet. Via kommunikation med Jordbruksverket 
kontaktades också en medlem av 28-nätverket för att diskutera deras arbete med 
anmälningar. 
 
3.2 Litteraturstudie 
En del av arbetet har bestått av litteraturstudier. Litteratur i form av vägledningar och 
rapporter har tagits fram från Jordbruksverkets hemsida samt via kontakt med anställda på 
Jordbruksverket. Viss information har letats fram via sökmotorn Google, och där har sökord 
såsom djurskydd, lagstiftning, länsstyrelse, anmälning, anmälningsärende och 
jordbruksverket använts. För att hitta ytterligare litteratur har Umeå Universitetsbiblioteks 
sökfunktion inom det egna biblioteket använts. Sökord som användes var djurskydd. 
Även lagstiftning har nyttjats i arbetet och där har Notisums hemsida använts för att finna 
relevant lagtext. Jordbruksverkets föreskrifter har sökts fram på Jordbruksverkets hemsida. 
En mindre del av litteraturen, såsom rutiner, har en del Länsstyrelser skickat i samband med 
telefonintervju eller mailkonversation. 
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4 Resultat 
Av 21 Länsstyrelser har samtliga valt att svara på alla frågor. 13 Länsstyrelser har intervjuats 
via telefon medan de resterande åtta har valt att svara på frågorna via mail. För att få en 
bättre överblick av resultatet har intervjufrågorna delats upp med underrubriker. 
Länsstyrelserna kommer att presenteras i resultatet med enbart länets namn. 
 
4.1 Vilka rutiner har Länsstyrelserna vid mottagandet av anmälningar? 
Samtliga 21 Länsstyrelser går att kontakta under helgfria vardagar. 19 av 21 Länsstyrelser har 
även ett telefonnummer till en servicetelefon dit allmänheten kan ringa vid frågor och om de 
vill göra en anmälan. De två kvarvarande Länsstyrelserna, Blekinge och Gotland, har ingen 
specifik servicetelefon på grund av att de är så få anställda på djurskyddsenheten. I dessa län 
har man istället valt att lämna ut handläggarnas direktnummer på hemsidorna. Det innebär 
att dessa inte heller har några speciella telefontider. Enligt Förvaltningslagen (1986:223) 5 § 
är Länsstyrelserna skyldiga att vara tillgängliga på telefon minst två timmar per dag. Detta 
uppfyller samtliga Länsstyrelser. Jönköping och Örebro har valt att minska på telefontiderna 
till två, respektive tre timmar per dag. Detta gjorde de för att de ansåg att servicetelefonen tog 
för mycket tid från handläggarna. Med minskad telefontid har handläggarna möjlighet att 
arbeta med övriga arbetsuppgifter. 
 
I dagsläget är det bara Västra Götaland som har specifika administratörer som tar hand om 
servicetelefonen på heltid. Örebro har en administratör som handhar servicetelefonen 
onsdag-fredag, resterande dagar är det en djurskyddshandläggare som ansvarar över 
telefonen. På övriga 19 Länsstyrelser finns ett rullande schema mellan handläggarna. Detta 
schema kan se ut på olika sätt beroende på Länsstyrelse.  
 
En viktig del i mottagandet av anmälningar är de motfrågor som ställs vid en anmälan via 
telefon. Motfrågor ställs för att få en så bra överblick över djurhållningen som möjligt. Dels 
för att kunna prioritera bort obefogade anmälningar och även för att kunna bedöma om läget 
är akut. De motfrågor som ställs är beroende av situation och djurslag. Den person som tar 
emot anmälningen gör en preliminär prioritering, för att avgöra om ärendet är akut och 
måste kontrolleras på en gång eller om det kan vänta tills ärendet tilldelats en 
djurskyddshandläggare.  
 
Mail fungerar lite annorlunda än telefon. Sju Länsstyrelser har angett att mailinkorgen 
hanteras av handläggaren som är ansvarig för servicetelefonen. I Dalarna är mailinkorgen ett 
gemensamt ansvar hos handläggarna. Uppsala uppger att de har en specifik person som 
hanterar inkomna mail. I Västra Götaland bevakar handläggarna mailinkorgen eftersom 
deras administrativa personal även mailar telefonanmälningar till de olika kontoren. 
Resterande tio Länsstyrelser har inte uppgett specifikt hur de arbetar med mailinkorgen. 
 
Anmälningarna diarieförs alltid i Platina. 
 
4.2 Hur bestämmer Länsstyrelserna vilken åtgärd som ska vidtas? 
Åtta av 21 Länsstyrelser har uppgett att om anmälningen inte bedömdes som akut vid 
mottagandet, prioriterar de anmälningarna på veckomöten. Fem Länsstyrelser har en 
samordnare eller annan ansvarig som gör prioriteringen. Blekinge anger att då de är en liten 
grupp pratar de om anmälningarna inom gruppen och ofta vet de på en gång vilken åtgärd 
som ska göras. 
 
Nio Länsstyrelser använder sig av en prioriteringsordning för att bedöma allvarlighetsgraden 
hos anmälningarna. Prioriteringsordningen består ofta av prioritering 1 som är akut, vilket 
innebär att en åtgärd ska göras inom 1-3 dagar. Prioritering 2 ska kontrolleras inom 14-21 
dagar. Prioritering 3 är antingen brev/telefon-hantering eller att en kontroll bör göras inom 
tre månader. Kalmars prioriteringslista går att läsa i bilaga 1. Uppsala uppger att de också 
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använder en prioriteringslista, men har fem nivåer istället för tre. Även Skåne har en 
prioriteringslista men med fyra nivåer. 
 
Örebro och Halland använder en lista som Jordbruksverket har tagit fram med vilka 
anmälningsärenden som kan vara aktuella för brev- eller telefonhantering, se bilaga 5. Den 
listan är specificerad för de yttre omständigheterna, vilket betyder att man kan använda 
listan om man anser att det inte finns någon risk för djurs välmående. Halland har valt att 
göra lite förändringar i listan så att den passar deras arbetssätt.  
 
Örebro berättar att de har haft ett väldigt speciellt år på grund av att anmälningarna har ökat 
med 97 % det första halvåret jämfört med förra året. Det har gjort att de har ärenden som har 
blivit liggandes en längre tid. Det kommer därför bli mycket brevutskick till de djurhållare 
vars anmälningar inte längre är aktuella. En anledning till att de fick en sådan markant 
ökning tror Örebro kan bero på TV4’s program Djurskyddsinspektörerna som visades under 
januari-februari 2014.  
 
Gotland arbetar också annorlunda, eftersom de är få och länet är så pass litet åker de alltid ut 
och kontrollerar djurhållaren efter att en anmälan har kommit in. Enda gången de inte gör en 
kontroll är om de har varit hos djurhållaren precis innan anmälan kom in till Länsstyrelsen. 
 
4.3 Vad händer med anmälningar som Länsstyrelserna inte har möjlighet 
att ta emot? 
Länsstyrelserna hänvisar till polisen på 114 14 om någon vill anmäla ett akut ärende utanför 
kontorstid, detta framgår av respektive Länsstyrelses hemsida. 17 Länsstyrelser meddelar att 
de har kontakt med polisen i deras län och får ofta återkoppling om en anmälan har 
inkommit till polisen. Övriga fyra Länsstyrelser uppger att polisen kan hänvisa till 
djurskyddet på Länsstyrelsen om det inte är ett akut ärende. Länsstyrelserna får också 
information om polisen har gjort ett omhändertagande, då det är Länsstyrelsen som ska 
avgöra om beslutet om omhändertagande ska fortsätta gälla (DL 32 §). 
 
4.4 Om ett ärende glöms bort, hur hanterar Länsstyrelserna detta? 
Länsstyrelserna anser att anmälningar inte glöms bort, 19 av 21 Länsstyrelser uppger att det 
aldrig har hänt. Skåne har tidigare haft problem med detta men bedömer att sedan de fick en 
samordnare på djurskyddsenheten så sker inte detta längre. Östergötland nämner att det har 
hänt en gång de senaste åren. 
 
Fem Länsstyrelser hänvisar också till den minimala risk att anmälningar glöms bort genom 
att de har en person som går igenom anmälningarna efter att de har kommit in. Dalarna 
påpekar att de skulle behöva en sådan samordnare som går igenom ärendena, men i 
dagsläget har de ingen möjlighet till det. Istället går Dalarna igenom alla inkomna ärenden 
under deras veckomöten, så att inget ärende blir liggande. 
 
Hos Västra Götaland diarieförs alla anmälningar så fort de kommer in, vilket gör att de inte 
ska kunna missas. Däremot pekar Västra Götaland på den mänskliga faktorn, som man aldrig 
helt kan räkna bort. Jämtland uppger också att den mänskliga faktorn kan vara ett problem, 
att till exempel en person som inte ansvarar för anmälningar råkar öppna upp ett mail som 
sedan blir markerad som läst. Det finns då en risk att just den anmälningen inte blir 
diarieförd och därmed kan komma att glömmas bort. Blekinge hänvisar också till de 
anmälningar som inte diarieföras i Platina av olika orsaker, har en större risk att glömmas 
bort. 
 
Stockholm, Örebro, Kronoberg och Norrbotten menar att anmälningar kan bli liggandes i 
väntan på åtgärd av olika anledningar, men att de är medvetna om dessa ärenden. Både 
Norrbotten och Jönköping uppger att om ett ärende har blivit varande en längre tid så kan 
dessa få gå upp i prioriteringen. Södermanland pekar på att vissa anmälningar kan vara 

6 
 



diffusa och att man inte är helt säker på vilken åtgärd som ska göras, vilket kan innebära att 
de ärendena hamnar i skymundan. Kalmar meddelar att om en anmälan skulle glömmas bort 
ska ärendet hanteras så fort som möjligt, och ska det ske en kontroll av anmälningen så ska 
denna göras snarast. 
 
4.5 Hur fungerar uppföljningen av anmälningsärenden? 
Generellt hos Länsstyrelserna hanteras uppföljning av anmälningsärenden på samma sätt 
som uppföljningar efter en normalkontroll. För att minska på arbetet för både djurhållare 
och Länsstyrelse strävar de efter en administrativ uppföljning, det vill säga att djurhållaren 
till exempel kan skicka in bilder på att fåren är klippta. Detta istället för att en 
djurskyddshandläggare ska åka ut till djurhållaren, samt att djurhållaren blir debiterad för 
den uppföljande kontrollen. Det finns fall där en administrativ uppföljning inte är möjlig, 
utan det måste ske via en kontroll. 
 
Fem av 21 Länsstyrelser uppger att de hjälps åt med uppföljningarna, det vill säga att 
handläggaren som gjorde den ursprungliga kontrollen inte måste göra den uppföljande 
kontrollen. Hos Västra Götaland, där de samarbetar med uppföljningsarbetet, är det ändå 
den ursprungliga handläggaren som har huvudansvaret för att uppföljning utförs. Åtta 
Länsstyrelser arbetar på ett annat sätt. Hos dessa åtta är det den ursprungliga handläggaren 
som är ansvarig för uppföljningen och denna person också göra uppföljningen. Från de 
resterande åtta Länsstyrelser har det inte framkommit vem som är ansvarig för uppföljning 
samt vem som utövar dem. Skulle en handläggare vilja ha hand om uppföljningen av sitt 
ärende ser ingen av Länsstyrelserna något problem med detta. Samma gäller om en 
handläggare inte vill ha hand om uppföljningen av olika anledningar. 
 
Gävleborg anser att det är effektivast att den ursprungliga handläggaren har ansvaret över 
uppföljningen. Detta eftersom denne redan är insatt i ärendet och kan därmed bättre jämföra 
förhållandet mellan den första och den uppföljande kontrollen. Vidare tycker de att om en 
annan handläggare skulle ta över ärendet så tar det tid för den personen att sätta sig in i 
ärendet samt att denne inte har samma möjlighet att se förbättringar/försämringar av bristen 
hos djurhållaren. 
 
Norrbotten menar däremot att det är bättre att dela på ansvaret. Tidigare arbetade de med 
att var och en var ansvarig över sina ärenden. Det gjorde att de inte alltid hann med ärendena 
och ärendena blev fler och fler. Det kunde också bidra till att ärenden glömdes bort, därför 
hjälps de åt med uppföljningarna. Norrbotten tycker också att det är bra att djurhållarna ser 
att det kan vara olika djurskyddshandläggare. 
 
Skåne har ett arbetssätt för att fullfölja de ärenden som de har prioriterat som en tvåa. En 
gång om året åker alla på enheten, handläggare, chef, veterinärer och administratörer, ut på 
fältet under en och samma dag och kontrollerar prio 2-ärenden. De bjuder även in från andra 
enheter, så man får se hur de arbetar på djurskyddsenheten. Under den dagen är det ca 18 
bilar ute samtidigt, som gör mellan 65 – 90 kontroller på en dag. Av det antalet kontroller är 
det ca två - tre stycken som är så allvarliga att det krävs ett omhändertagande eller liknande. 
  
4.6 Vilken inställning har Länsstyrelserna till en central telefon/mail? 
Samtliga 21 Länsstyrelser är överens om att en central anmälningstelefon skulle vara svår att 
genomföra. Ingen av Länsstyrelserna anser att en anmälningscentral skulle vara aktuell idag. 
Skåne och Dalarna pekar på att om man kan presentera ett bra och välfungerande system för 
en anmälningscentral är de inte negativa till idén. Idag har ingen framfört ett sådant system 
som kan fungera i praktiken. Skåne ser det som ett lyft för anmälningsärendena om 
anmälningscentralen fungerar på ett bra sätt. Västra Götaland är nöjda med sina 
administratörer som handhar servicetelefonen och idén med att telefonen ska vara central, 
det vill säga att ansvaret inte ligger på djurskyddshandläggarna. Dock sitter deras 
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administratörer i samma län och har den lokalkännedom som Västra Götaland och de 
resterande 18 Länsstyrelser tycker är så viktig. 
 
Skåne, Västra Götaland, Norrbotten, Jämtland, och Gävleborg lyfter upp det positiva med en 
anmälningscentral. Det positiva är att personalen som sitter med telefonen ska vara duktig på 
att ställa rätt motfrågor och förstå innebörden av en anmälan. Det är också viktigt att 
personalen är utbildade djurskyddshandläggare eller är insatta i deras arbete.  
 
Östergötland menar att det är lättare för dem att göra en bedömning och prioritering av 
anmälningarna om de själva får tala med anmälaren. Uppsala ser större vinster med att man 
känner till närområdet och personerna än att handläggarna får en arbetsuppgift mindre. 
Även Kalmar och Gotland ser fördelar med att prata med anmälaren direkt så de kan ställa 
relevanta motfrågor. Jönköping tar upp att om det skulle finnas en anmälningscentral så 
måste de fortfarande ha personal som kan ta emot samtal. Det är inte bara anmälningar som 
rings in till servicetelefonen utan allmänheten ringer också för att ställa frågor. 13 av 
Länsstyrelserna nämner specifikt att lokalkännedom är en oerhört viktig del i mottagandet av 
anmälningar och de anser att man förlorar den viktiga faktorn vid en anmälningscentral. 
 
Halland är tveksamma till en central anmälningstelefon, dels för att de inte får ställa de 
motfrågor som de vill samt att de arbetar med en så kallad ”logglapp”. Logglappen används 
för att kvalitetsmässigt följa upp anmälningarna. Logglappen innehåller information om 
bland annat vilken prioritering anmälan fick och vilket datum den inkom, samt ett datum när 
anmälan bör vara åtgärdad. När kontrollen är gjord fyller de även i datum för kontrollen. I 
utvärderingen gör de en slutgiltig prioritering, baserad på den ursprungliga bedömningen. 
Till exempel, åker de ut på en anmälan som är prioriterad som en tvåa. De kommer på plats 
och kommer fram till att de borde ha prioriterat ärendet som akut, det vill säga en etta. Då 
kan de diskutera om vad som gick fel i anmälan, vilka frågor de glömde ställa, etc. Det kan 
också vara tvärtom, att de prioriterar en anmälan som akut men väl på plats prioriteras den 
till en tvåa. Med detta system anser de att de hela tiden ger sig själva feedback. Med hjälp av 
datumen på logglappen kan de också kontrollera hur lång tid anmälningsärendet tog. De kan 
då se hur de olika prioriteringarna ligger tidsmässigt.  
 
4.7 Webbformulär – Utvärdering och åsikter. 
Idag har Värmland, Örebro, Stockholm, Västra Götaland och Kalmar ett webbformulär på 
hemsidan där man kan fylla i sin anmälan och skicka in till Länsstyrelsen. I formuläret finns 
det vissa fält som är obligatoriska, vilket betyder att dessa fält måste fyllas i innan anmälan 
kan skickas in. 
Värmland har haft webbformuläret en kort tid men de kan bekräfta att webbformuläret 
fungerar bättre än mail, då de får in mer nödvändig information. Men de anser ändå att 
telefonkontakt är den bästa kontakten då man kan ställa följdfrågor. Även Västra Götaland 
har haft webbformuläret en kortare tid och pekar på att formuläret skulle behöva tydligare 
frågor så att anmälaren lämnar mer fakta. 
Örebro tycker att formuläret fungerar bra, speciellt med de obligatoriska fälten. De har fått in 
bra information och har kunnat följa upp anmälningarna på ett bra sätt. Har det saknats 
relevant information till de obligatoriska fälten har den informationen ofta skrivits in i ett 
annat fält. Webbformuläret har hjälpt Örebro även i deras anmälningsarbete.  
Stockholm tycker också att webbformuläret är ett bra komplement till mail och de får in 
bättre information med formuläret, men de anser att både mail och formuläret ger för lite 
information. De föredrar att tala med anmälaren i telefon så att man kan ställa de motfrågor 
och samla in den information som krävs för att Länsstyrelsen ska kunna göra en åtgärd. 
Kalmar ser också att webbformuläret över lag ger mer korrekta uppgifter än vad ett mail ger. 
 
Övriga 16 Länsstyrelser har inte ett webbformulär på hemsidan. Gävleborg har däremot haft 
ett sådant formulär som försvann när de gjorde om hemsidan. De har diskuterat om att lägga 
upp webbformuläret på nytt, men de har inte sett någon minskning av antalet anmälningar 
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sedan den nya hemsidan kom upp så de är tveksamma till om webbformuläret är nödvändigt. 
Fyra Länsstyrelser anser att det kan vara en fördel att man kan styra anmälaren med de 
obligatoriska fälten jämfört med mail. Trots fördelen med att styra anmälaren föredrar 
Västernorrland, Dalarna, Uppsala och Gotland att tala med anmälaren i telefon.  
 
Blekinge anser att det är viktigt att kunna vara anonym. Skåne ser en fördel med att man 
borde kunna lämna relevant information och bilder, samtidigt som man kan vara anonym. 
Östergötland menar att en nackdel med webbformulär är att IP-adressen sparas när man 
skickar in anmälan via hemsidan. Östergötland tror att webbformuläret kan ge intryck av att 
vara anonymt när man kan utelämna sina uppgifter, men det behöver inte vara så.  
 
Södermanland och Halland ser ytterligare en nackdel med webbformuläret. Nackdelen är att 
formuläret kan bidra till att det blir enklare att anmäla. De tycker att det kan vara tillräckligt 
enkelt att anmäla genom mail. Södermanland pekar på att det idag ofta anmäls via mail när 
man är irriterad på till exempel en granne, vilket oftast mynnar ut i en obefogad anmälan. 
Norrbotten ger som förslag att minska arbetsbördan hos handläggarna genom att istället för 
att ha en webbanmälan så använder man istället en e-tjänst, som är kopplad till Platina. 
Anmälan ska alltså diarieföras automatiskt och få ett diarienummer. Då försvinner hela 
arbetet med att lägga in anmälan manuellt. Norrbotten menar att med ett webbformulär har 
man kommit halvvägs, då man fortfarande måste diarieföra anmälningen manuellt. 
 
4.8 Vilka svagheter inom anmälningsrutinen anser Länsstyrelserna att 
de har? 
De svagheter som Länsstyrelserna anser att de har varierar en del. Åtta av 21 Länsstyrelser 
uppger att ett problem är att sålla bland anmälningarna så att man kan sortera bort de 
obefogade anmälningarna. Norrbotten, Skåne och Södermanland uppger att de arbetar för 
att ställa rätt frågor och på så sätt samla in mer relevant information till ärendet. Norrbotten 
försöker också vara noga med att skriva i anmälningsblanketten om man glömde ställa en 
fråga eller om anmälaren inte kunde svara på en fråga, just för att få bättre information från 
anmälaren. 
 
Resursbristen är också ett problem för åtta Länsstyrelser, bland annat Kronoberg, Kalmar, 
Jönköping och Uppsala. Brist på personal gör att de inte hinner med sitt arbete, antingen är 
det anmälningsärendena som blir lidande eller normalkontrollerna. Stockholm anser att det 
kan vara svårt att prioritera. Om de får in en anmälan om svältande djur så kan de inte 
strunta i den för att istället åka ut på normalkontroller, bara för att de har ett mål för att nå 
ett visst antal normalkontroller. Blekinge uppger också resursbrist som en svaghet hos dem. 
De är bara tre handläggare och därmed finns det ingen möjlighet att åka två stycken. Att de 
åker ut två och två sker i undantagsfall. De måste ofta åka själv, vilket inte alltid känns säkert. 
Blekinge anser också att det administrativa tar lång tid, men de tycker att dokumentationen 
är viktig och måste göras. 
 
Gotland anser att de inte har några större svagheter i deras rutiner, då de har ett hanterbart 
antal anmälningar så tycker de att de har en bra handläggningsrutin för de anmälningar som 
kommer in. Även Halland anser att deras rutiner passar väldigt bra för deras Länsstyrelse. De 
tror att svagheten med att kunna avgöra om en anmälan är befogad eller inte när den 
kommer in till Länsstyrelsen inte kommer att kunna lösas. 
 
4.9 Finns det några förbättringsförslag från Länsstyrelserna? 
Åtta av 21 Länsstyrelser anser att de behöver fler resurser för att kunna nå de mål som 
Jordbruksverket har upprättat. Västerbotten och Gävleborg anger att de arbetar löpande med 
att förbättra sina rutiner. Gävleborg anser att det skulle vara mest tidsbesparande om man i 
ett tidigt stadium kunde sortera bort de obefogade anmälningarna. Värmland och Norrbotten 
uppger att de arbetar med att försöka skriva mer vid själva anmälningen, även om de inte har 
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fått svar på frågan de har ställt till anmälaren. Detta arbetar de med för att nästa person som 
läser anmälan ska förstå vad som sas vid mottagandet av anmälan. 
 
Halland, Skåne och Västra Götaland pekar på att personen som tar emot anmälan kan 
vidareutvecklas genom utbildningar eller liknande. På så sätt kan de ställa rätt motfrågor och 
därmed få korrekt information från anmälaren. Det är också viktigt att inte glömma bort att 
just ställa frågor. Halland trycker också på att personen ska vara en kunnig 
djurskyddshandläggare som förstår svårigheterna med att åka ut på en anmälningskontroll. 
Skåne har tankar om att gå utbildning på t.ex. ett callcenter eller SOS Alarm för att 
därigenom kunna lära sig hur man ska tala med människor i telefon. Via en sådan utbildning 
eller studiebesök anser Skåne att de också kan få tips på vilka frågor som bör ställas och hur 
frågorna ska ställas för att få fram maximalt med information. På så sätt skulle man kanske 
kunna få ner de obefogade anmälningarna som tar mycket tid.  
 
Jämtland har problem med djurskyddsbrevlådan, då den behöver struktureras och tömmas, 
detta för att inte riskera att något ärende faller mellan stolarna. 
 
4.10 Hur ofta används kontrollkortet? 
16 av 21 Länsstyrelser uppger att de har börjat använda kontrollkortet, dock i olika 
omfattningar. Skåne, Uppsala och Gävleborg har precis börjat använda kontrollkortet och 
tycker att idén är bra.  
 
För Örebro har kontrollkortet fungerat väldigt bra, de uppger att de kan spara mellan 30 – 60 
minuter på kontoret för varje kontroll. Då de nästan har dubblerat antalet inkomna 
anmälningar jämfört med förra året, åker de på många obefogade anmälningar. Örebro har 
även tagit fram ett eget kontrollkort för lantbrukets djur då många av deras anmälningar 
även gäller häst och nöt, samt att de har lagt till en ruta för fritext i kontrollkorten. 
 
Det finns vissa förbättringsförslag till kontrollkortet, såsom en ruta för fritext där man kan 
fylla i om det till exempel fanns andra djur på platsen och om de kontrollerades. Avsaknaden 
av fritextruta är anledningen till att Västra Götaland inte har börjat använda kontrollkortet 
än, de menar att allting inte är svart och vitt. Till exempel: en anmälan mot en hund som har 
svårt att gå kan stämma, men hunden har blivit tagen till veterinären och går under 
behandling för att hunden ska bli frisk. Det måste man kunna skriva in på kontrollkortet för 
att få en förklaring varför anmälan var obefogad. De kommer att lägga till en sådan på eget 
bevåg innan de börjar använda kontrollkortet. Även Uppsala och Stockholm vill se en 
utveckling av kontrollkortet gällande en fritextruta. 
 
Fem av Länsstyrelserna använder inte kontrollkortet och en anledning till det är att de anser 
att tiden de sparar är obetydlig, samt att det är oklarheter om hur kontrollkortet ska 
diarieföras i Platina. Sex av Länsstyrelserna efterlyser en effektivare metod för att lägga in 
information i Platina och Djurskyddskontrollregistret också, eftersom det fortfarande är ett 
moment som måste göras när man kommer tillbaka till kontoret. Just den administrativa 
delen gör att Länsstyrelserna inte tycker att kontrollkortet är så tidsbesparande som man 
hade önskat. 
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5 Diskussion 
Diskussionen kommer att inledas med ett resonemang kring metoden. Därefter diskuteras 
felkällor. Analyser av resultatet tas upp efter felkällorna. Till sist kommer diskussionen att 
avslutas med slutsatser. Även här kommer Länsstyrelserna att benämnas vid länets namn. 
 
5.1 Metod 
Ett problem med metoden var att hitta relevant litteratur till examensarbetet. Information 
om liknande studier har inte hittats och det organiserade arbetet mellan Länsstyrelserna 
startades upp under 2013. Det finns inte heller vetenskapliga artiklar om det 
djurskyddsarbete och dess rutiner kring anmälningar. Nackdelen vid telefonintervjuerna var 
att inspelningsappen, Call Recorder Ultimate, krävde att telefonsamtalen skulle göras med 
högtalaren på. Att ha på högtalaren gjorde att ljudkvalitén på samtalet blev sämre. 
 
Frågeställningarna var till stor del relevant för arbetet. Frågan angående anmälningar som 
Länsstyrelserna inte kunde ta emot, exempelvis under kvällar och helger, visade sig vara 
mindre relevant för effektivisering av anmälningsärenden. Det är en viktig fråga, men kanske 
inte i detta sammanhang. Enligt uppgifter från intervjuerna så tar polisen antingen emot 
ärendet och skickar det vidare till Länsstyrelsen eller så ber de anmälaren höra av sig igen till 
Länsstyrelsen när myndigheten är tillgänglig. I detta skede så finns det inte så mycket 
förändringar att göra, eftersom polisen enbart handlägger anmälningar som är akuta. Övriga 
anmälningar om djurs välmående ska göras till Länsstyrelsen på ordinarie öppettider. 
 
Frågeställningarna i övrigt gav bra information om vad Länsstyrelserna ansåg kunde vara ett 
problem hos dem gällande anmälningar. Svaren från dessa frågor medförde en diskussion 
med en slutsats, där det framkommer förslag till effektivisering av anmälningsärenden. 
 
5.1.1 Felkällor 
Felkällor i denna studie kan vara eventuella missförstånd som kan uppstå vid 
telefonintervjuer och mailkonversationer. Frågeställningar kan missuppfattas men till stor 
del har detta förmedlats och förhoppningsvis är eventuella missförstånd utredda. En skillnad 
mellan telefon- och mailintervjuer är att vid telefonintervjuer skapas en dialog där 
frågeställningarna kan diskuteras. En mailintervju kan klassas som en monolog där en part 
svarar på frågor och lämnar det sedan därhän. Mailintervjun har också haft lite olika 
variation i svaren, vissa Länsstyrelser har svarat utförligt medan andra Länsstyrelser har 
svarat lite mer kortfattat. 
 
5.2 Analys av resultat 
Samtliga Länsstyrelser har en önskan att med säkerhet kunna avgöra om en anmälan är 
befogad eller obefogad redan när den kommer in till Länsstyrelsen. I dagsläget är det inte 
möjligt och kommer troligtvis aldrig att bli det heller till 100 %. Det kommer alltid att finnas 
personer som anmäler vanvård av djur på grund av irritation mot exempelvis en granne, 
anmälningar som går till överdrift. Även anmälningar från personer som är okunniga om vad 
som är vanvård av djur och vill bara djurens bästa är svåra att komma ifrån. Därför är det 
viktigt att vara kritisk när personer ringer in till djurskyddet för att göra en anmälan för 
vanvård av djur. Länsstyrelserna kan inte tro på allting som anmälaren säger, utan bör vara 
lite källkritisk. Det kan vara en stor del till de obefogade anmälningarna. Antalet 
anmälningar som vid kontroll var utan anmärkning var 48 % mellan 1 januari – 30 juni 2013 
(Jordbruksverket 2013). För att minska antalet obefogade anmälningar bör man ta till andra 
hjälpmedel för att kunna samla in tillräcklig och relevant information för att kunna avgöra 
vilken åtgärd som bör utföras. 
 
5.2.1 Rutiner vid mottagandet av anmälningar 
Servicetelefonen är Länsstyrelsernas viktigaste källa till anmälningar, och det är även via 
denna som de får mest information om anmälningen. Via den inkomna informationen gör en 
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djurskyddshandläggare en preliminär bedömning hur anmälningen ska prioriteras. Är 
informationen från anmälaren innehållsfattig blir det svårt för personalen att göra en rättvis 
bedömning. 
 
Ett sätt att få mer information från anmälaren är att ta fram ett mer omfattande 
frågeformulär som används när personer ringer in till Länsstyrelsen för att göra en anmälan. 
Då är det extra viktigt att alla frågor verkligen ställs och om anmälaren inte kan besvara en 
fråga bör detta antecknas så att nästföljande handläggare vet vad som är sagt och inte. I detta 
är det också viktigt att skriva fullständiga meningar. Man bör ha i åtanke att någon annan ska 
läsa anmälan och förstå informationen som är framtagen. Det kan vara lätt att förstå sina 
egna anteckningar, men för en utomstående blir det genast svårare. 
 
Frågeformuläret kan utökas genom att ställa djurspecifika frågor. Det som kan vara okej för 
en kanin kanske inte är okej för en reptil. Därför kan det vara viktigt att se om anmälaren kan 
svara på frågor om det aktuella djurslaget (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). Under 
Fyrlänsträffen i Norrbotten (2014), som representerades av Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland och Västernorrland, dryftades det om man bör fråga anmälaren om dess kunskaper 
inom det specifika djurslaget. Till exempel, inom kategorin hundar finns det väldigt många 
olika raser. Raser kan vara avlade för att se ut på ett speciellt sätt, ha ett specifikt 
temperament, en specifik egenskap etc. En hund som är avlad för att springa, ursprungligen 
för att vara en snabb jakthund, kan finnas inom rasgruppen vinthundar (Svenska 
Kennelklubben 2014). Raser inom denna grupp kan se väldigt magra ut men det behöver inte 
betyda att de är för magra. Detta är ett exempel som kan leda till anmälningar som inte är 
befogade. Beroende på hur anmälaren uppger hundens status och vilken information 
handläggaren tar emot utan motfrågor, kan detta låta som en allvarlig brist med en svältande 
hund. 
 
För att verka för ett sådant arbetssätt bör man påminna varandra om detta, så att det blir en 
rutin. Skåne nämnde som ett förbättringsförslag att det kan vara en fördel att gå en 
utbildning i mottagande av anmälningar. De föreslog att man exempelvis kan gå på 
studiebesök på ett callcenter eller hos SOS Alarm. Callcenter är kända för sin förmåga att tala 
med människor och få dem på deras sida. SOS Alarm har erfarenhet i att ta fram så mycket 
information som möjligt under pressade situationer. Om personal inom SOS Alarm kan ta 
fram information under sådana situationer borde en djurskyddshandläggare kunna göra 
detsamma. Det innebär att det borde vara lättare att få anmälaren att tala om information då 
anmälaren inte är stressad på samma sätt som en person som ringer SOS Alarm. 
 
Utbildningar, oavsett inriktning, är bra och lärorika. Studiebesök hos callcenters eller SOS 
Alarm behöver inte bara vara en fördel vid mottagandet. Att kunna tala med människor är 
viktigt för en djurskyddshandläggare oavsett om det gäller att tala i telefon eller när man 
träffar dem fysiskt. Att kunna hantera människor på rätt sätt är en viktig del i en 
djurskyddshandläggares vardag. 
 
5.2.2 Åtgärder som vidtas vid anmälan 
Den åtgärd som ska vidtas vid en anmälan bestäms utifrån en prioriteringsordning. 
Anmälningarna klassas i olika nivåer beroende på hur djurskyddshandläggaren kan bedöma 
allvarlighetsgraden i anmälan. Ju mindre information Länsstyrelsen får vid mottagandet av 
anmälan desto svårare är det att göra en objektiv prioritering. 
 
Om man vid mottagandet kan få ut mer relevant information och fakta från anmälaren kan 
man lättare göra en prioritering av ärendet. Det kan också bli lättare att avfärda anmälan och 
förklara varför anmälan inte är en uppgift för Länsstyrelsen. I dagens läge kan man få avfärda 
ärenden på grund av för lite information. Om prioriteringen blir mer korrekt kan man 
snabbare hjälpa de djur som lider. Anmälningar med lite information kan bli nedprioriterade 
eller avfärdade, vilket kan vara förödande när det är en allvarlig brist hos djurhållaren. 

12 
 



 
En annan fördel med att samla in mer information, så att man kan göra en rättvisare 
bedömning, är att allmänheten får större förtroende för myndigheten. Det är inte alltid att 
personer som anmäler har förtroende för att Länsstyrelsen handlägger deras anmälan. Ett 
antagande från anmälaren kan vara att om man gör en anmälan så ska det göras en kontroll. 
Det är inte så det fungerar, utan anmälan kan handläggas på andra sätt som inte innebär att 
djurhållaren kontrolleras på plats. Därför kan det vara svårt för anmälaren att veta vad som 
sker med anmälan. Det kan resultera i att de ringer in för att anmäla flera gånger om samma 
sak, för att anmälaren tror att det ger större effekt hos Länsstyrelsen (Fyrlänsträff i 
Norrbotten 2014). Det är viktigt att man ger respons till anmälaren i att försöka förklara vad 
som kommer att ske med anmälan. Att den måste avskrivas på grund av för dålig 
information, eller att de kommer att ta kontakt med djurhållaren via telefon eller brev för att 
informationen inte påvisar direkt lidande för djuren (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). Får 
man då tillräckligt med fakta vid mottagandet, kan man göra en snabbare bedömning och 
även tala om detta för anmälaren så att denne får mer förtroende för myndigheten. 
 
5.2.3 Anmälningar som Länsstyrelserna inte har möjlighet att ta emot 
På Länsstyrelsernas hemsida hänvisar de till polisens växel om allmänheten behöver göra en 
akut anmälan. Detta bör ske då djurskyddsenheterna inte går att nå, även under kvällar och 
helger. Idag tar polisen antingen emot anmälningen och hanterar den, beroende på anmälans 
allvarlighetsgrad, eller skickar det vidare till djurskyddet hos Länsstyrelsen, alternativt 
hänvisar anmälaren till Länsstyrelsen.  
 
Länsstyrelserna bör verka för att uppehålla den goda relationen till polismyndigheten. Det 
kan tyvärr vara så att personer som polisen kommer i kontakt med inte alltid mår bra. Finns 
det då djur i den kretsen kan det även gå ut över dessa. Det kan då bli ett fall för djurskyddet 
hos Länsstyrelserna om djur far illa. Har man en bra relation med polisen så kan dessa två 
myndigheter lättare samarbeta. Det gäller självklart även åt andra hållet. Länsstyrelserna kan 
behöva hjälp med handräckning vid djurskyddsärenden och om djur behöver omhändertas 
ska detta ske via polismyndigheten enligt DL 32 §. 
 
5.2.4 Hantering av bortglömda ärenden 
Det är positivt att det framgick av Länsstyrelserna att ärenden inte glöms bort. Det pekar på 
att Länsstyrelserna har upprättat handläggningsrutiner som fungerar för respektive 
Länsstyrelse. Trots det spelar den mänskliga faktorn in. Som framgick av resultatet anser fem 
Länsstyrelser att risken minimeras hos dem när de har en person som går igenom alla 
inkommande anmälningar. Om man har en person som är ansvarig för att ta itu med alla 
anmälningar som kommer in till Länsstyrelsen bör risken för att eventuellt tappa bort 
anmälningar minska. Om detta ansvar går mellan olika personer kan det skapa en större risk 
för att anmälningar tappas bort.  
 
Fyra Länsstyrelser uppger i resultatet att de kan ha anmälningar som kan få vänta en längre 
tid på att bli åtgärdade, exempelvis de ärenden där djurhållaren ska kontrolleras inom en 
månad. Sådana anmälningar kan bli liggandes för att det kommer viktigare ärenden som 
måste gå före. Då kan man fundera om anmälningen har blivit rätt bedömd. Om kontrollen 
hela tiden skjuts fram för att det dyker upp andra ärenden som är viktigare så kanske 
anmälan istället skulle ha blivit prioriterad som brev- eller telefonhandläggning (Fyrlänsträff 
i Norrbotten 2014). Här finns möjlighet till återkoppling och diskussion om en sådan 
anmälan blev felprioriterad. 
 
5.2.5 Uppföljning av anmälningsärenden 
Att göra uppföljning av ärenden är viktigt, eftersom det har konstaterats en brist hos 
djurhållaren som strider mot de djurskyddsregler som finns. Oavsett om Länsstyrelserna 
hittar en brist på grund av en anmälan eller vid en normalkontroll är det lika viktigt att 
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kontrollera att bristen är åtgärdad. Därför slås uppföljningar från en anmälan samman med 
uppföljning från normalkontroller. 
 
Arbetet med uppföljningarna fungerar olika mellan Länsstyrelserna. Åtta av Länsstyrelserna 
uppgav att den ursprunglige handläggaren är den som ska göra uppföljningen medan hos 
fem andra Länsstyrelser hjälps de åt med uppföljningarna. En fördel att hjälpas åt mellan 
handläggarna är om det är långa avståndet inom länet. Det är både resurs- och tidskrävande 
att åka långa avstånd och om det är samma person som ska göra uppföljningen så kan denne 
bli låst i det aktuella ärendet. Vill en handläggare ha hand om uppföljningen av ett ärende 
kan denne få det. Samma om en handläggare absolut inte vill hantera uppföljningen. 
Kommer man på fel fot med djurhållaren kan det vara lika bra att någon annan gör 
uppföljningen, den andra handläggaren kan komma bättre överens med djurhållaren. 
 
Vilken handläggare som bör göra uppföljningen kan variera beroende på djurhållarens tycke. 
Vissa kan föredra att ha en specifik handläggare hela tiden så djurhållaren vet vem de ska 
kontakta. Det kan vara en trygghet i att veta att det är en person som har hand om deras 
ärende. För andra spelar det mindre roll om vem som har hand om ärendet och om det är 
olika personer som är ansvariga under ärendets gång. Som Norrbotten anger kan det vara till 
en fördel att djurhållaren vet att det är flera som arbetar på Länsstyrelsen och är engagerad i 
djurhållarens ärende. 
 
Om man som Länsstyrelse får in många anmälningar som inte bara är brev- eller 
telefonhandläggning kan det vara en idé att fundera över Skånes rutiner. Skåne samlar ihop 
samtlig personal och bilar för att köra runt och ta itu med prio 2-ärenden, de ärenden som 
ska kontrolleras på plats. På detta sätt kan man få tag i de som håller sina djur på ett 
oacceptabelt sätt. Det är dessa djurhållare som Länsstyrelserna vill hitta, de som inte sköter 
sina djur enligt regelverken. Genom dessa körningar minskar även antalet anmälningar som 
väntar på åtgärd. Vissa av de kontroller man gör får brister vilket gör att man måste göra en 
uppföljning på dessa. En del av kontrollerna är också obefogade, och på så sätt får man bort 
dessa anmälningar så att de inte tar tid från övriga arbetsdagar. Under en sådan körning kan 
Jordbruksverkets nya kontrollkort också göra nytta. När handläggarna återkommer till 
kontoret behöver de inte skriva kontrollrapport till de personer som inte hade någon 
anmärkning på sin djurhållning. Att använda kontrollkortet en sådan dag kan göra stor 
tidsmässig skillnad för efterarbetet.  
 
5.2.6 Anmälningscentral 
Ett alternativ för att effektivisera mottagande av anmälningar kan vara att upprätta en 
anmälningscentral. Just för att kunna ha personal som har emottagande av anmälningar som 
enda uppgift och därmed personal med rätt kunskaper om hur man tar emot dessa. En annan 
tanke med anmälningscentral är att handläggarna får en arbetsuppgift mindre och kan 
istället koncentrera sig på övrigt arbete. För att ytterligare minska arbetsbelastningen skulle 
personalen på anmälningscentralen även kunna prioritera ärendena innan de går vidare till 
respektive Länsstyrelse. Ett problem med detta är, som Länsstyrelserna nämnde vid 
intervjuerna, att en central som denna skulle göra att man saknar lokalkännedom. 
Länsstyrelserna anser att det är viktigt, vilket det självklart är, men hur viktigt? Kan det 
övervägas av personal som är kunniga i sin sak och är duktiga på att ta fram tillräckligt med 
relevant information samtidigt som de är kritiska? Kompetent personal som tar emot 
anmälningar kan underlätta prioriteringen. Ju mer information man har om djurhållaren och 
dess djur desto lättare kan man placera anmälan i en prioriteringsordning. 
 
För att behålla både lokalkännedom och minska arbetsbelastningen skulle en lokal 
administratör vara ett bra alternativ. En administratör som har hand om 
anmälningstelefonen, samt gör det administrativa arbetet som till exempel brev- och 
telefonhandläggning. Halland anser att största fördelen skulle vara om administratören i 
grunden är djurskyddshandläggare, så att denne förstår vilket arbete som görs på enheten. 
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Det kan vara svårt att en befintlig djurskyddshandläggare ska arbeta på kontoret heltid, det 
är inte det arbetet som de ursprungligen har valt. Det finns såklart undantag. Det 
förekommer personer som studerar kurser som rekommenderas för den som vill bli 
djurskyddsinspektör, men känner att de inte vill arbeta med att vara just inspektör i fält. De 
vill hellre arbeta med att hjälpa djur på annat sätt. Då kan ett jobb som administratör kanske 
passa sådana personer bättre än existerande djurskyddshandläggare, som har valt att till viss 
del arbeta i fält. För att ett sådant alternativ skulle fungera krävs det att man lägger till en 
tjänst hos Länsstyrelserna. Administratören kan givetvis även ansvara över de övriga 
administrativa uppgifterna, vilket även detta kan underlätta för djurskyddshandläggarna. 
Arbetet med djurskydd på fält ska inte försämras för att man tillsätter en administratör. Utan 
en administratör måste bli en ytterligare tjänst hos Länsstyrelserna.  
 
5.2.7 Webbformulär och e-tjänst 
De fem Länsstyrelser som har ett webbformulär anser att formuläret inbringar mer 
information än vad ett mail gör. Norrbottens idé att ha en e-tjänst istället för webbformulär 
är bra eftersom myndigheterna bör sträva efter att digitaliseras (Fyrlänsträff i Norrbotten 
2014). En e-tjänst skulle nog underlätta för många Länsstyrelser, på så sätt kanske man får 
en minskning av de mail som har för dålig information. Ett måste om man ska ha en e-tjänst 
som är kopplad till Platina är att det måste finnas en funktion som visar när ett nytt ärende 
har kommit in, så att ärendet kan prioriteras så snart som möjligt.  
 
Det är vanligt att människor ringer in med en akut anmälan, t.ex. döende djur, men det är 
inte alltid så att det sker via telefon. Idag blir samhället allt mer digitaliserats därför är det 
viktigt att myndigheterna följer med utvecklingen. Men samtidigt ska man vara tillgänglig för 
alla (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). Därför måste Länsstyrelserna veta när en anmälan har 
registrerats i Platina inom ett par timmar så att de sedan kan göra en bedömning av 
anmälningen. Annars finns det en risk att akuta anmälningar väntar på prioriteringen för 
länge. 
 
Problemet med e-tjänst och webbformulär är att idag kan inte Länsstyrelserna garantera 
anonymitet. När webbformuläret skickas in sparas IP-adressen, som är ett unikt nummer 
som finns till varje internetuppkopplad dator (Nationalencyklopedin 2014). På så sätt finns 
det möjlighet att spåra upp användaren till IP-adressen. Det finns alltid en risk att personer 
som gör en anmälan tror att de är anonyma när de i själva verket inte är det. Om anmälan 
inkommer till Länsstyrelsen via mail blir mailadressen alltid registrerad då det är en allmän 
handling. Om en person presenterar sig vid en telefonanmälan kan inte anonymitet 
garanteras heller, eftersom man inte kan begära att vara anonym i efterhand (Striwing och 
Åslund 2005). 
 
En annan nackdel med e-tjänst och webbformulär är att det kan bli för enkelt att anmäla. 
Idag kan man utan vidare skicka iväg ett mail till sin Länsstyrelse med en anmälan, utan att 
tänka efter innan. Den inställningen vill i alla fall Södermanland försöka få bukt med. 
Allmänheten bör tänka efter innan de skickar in en anmälan. Ett sätt att få allmänheten att 
tänka till kan vara information på hemsidan. Ofta så går man in på respektive läns hemsida 
för att ta fram en mailadress eller ett telefonnummer. Tillsammans med kontaktuppgifterna 
kan man se till att ha information om vad man bör tänka på innan man anmäler, och vilka 
uppgifter som Länsstyrelsen behöver för att kunna ta ärendet vidare. Sådan information har 
till exempel Västerbotten.  
 
Enkelheten i att anmäla kan reduceras om Länsstyrelserna väljer att minska på telefontider, 
såsom Jönköping och Örebro nämner i avsnitt 4.1, och därmed inte vara lika tillgänglig som 
tidigare (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). På så sätt ger man anmälaren en chans att tänka till 
innan de ringer in till Länsstyrelsen. Det kan även vara så att om en irriterad anmälare ringer 
in och möts av en telefonsvarare får de tid att lugna ner sig och fundera över situationen 
innan servicetelefonen öppnar igen dagen därpå. Självklart ska Länsstyrelserna finnas 
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tillgängliga, enligt Förvaltningslagen (1986:223) 5 § ska myndigheterna vara disponibla 
minst två timmar per dag. Ett förslag kan vara att man har servicetelefonen öppen på 
förmiddagen, för att på eftermiddagen ta sig tid att registrera och prioritera de anmälningar 
som har kommit in under dagen (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). Kortare öppettider ger 
också mer tid till annat arbete, och man blir heller inte lika låst. 
 
5.2.8 Svagheter och förbättringar inom anmälningsrutinen 
Åtta Länsstyrelser uppgav att resursbrist var en svaghet, vilket kunde göra det svårt att 
prioritera vilka ärenden man ska kontrollera på plats. Länsstyrelserna strävar efter att klara 
av det mål som Jordbruksverket (SJVFS 2008:67) har upprättat, det vill säga 50 % av 
kontrollerna ska vara normalkontroller. Men det stora problemet gällande anmälningar kan 
hänga ihop med de Länsstyrelser som har uppgett att en svaghet är att de som tar emot 
anmälan inte alltid är konsekventa. Jordbruksverket (2013) presenterade information om att 
under första halvåret av 2013 var 48 % av anmälningskontrollerna utan anmärkning, vilket 
kan bero på den inkomna informationen. Det är inte alls oväntat eftersom alla människor är 
olika och tar emot samtal på olika sätt trots att det är samma frågor som ställs. Även här 
återkommer det hur man kan förbättra rutinerna vid mottagandet för att kunna sålla bort de 
anmälningar som resulterar i en obefogad anmälan, vilket kan återkopplas till avsnitt 5.2.1.  
 
5.2.9 Kontrollkortet 
Jordbruksverket presenterade ett nationellt kontrollkort tidigare i år för att minska på den 
administrativa tiden. Kontrollkortet är ett steg på vägen för att minska på det tidskrävande 
administrativa arbetet, men det krävs fler åtgärder.  
 
Som Örebro nämner sparar de mellan 30 – 60 minuter på att använda kontrollkortet istället 
för att skriva en kontrollrapport i efterhand. Om ett län har många obefogade anmälningar 
kan kontrollkortet vara ett bra redskap för att spara tid. Man måste också gå djupare in i vad 
problemet är, eftersom Länsstyrelsen åker ut på dessa kontroller. Största problemet för 
Örebro var deras ökning av anmälningsärenden under 2014. Mängden anmälningar gjorde 
att de fick svårt att arbeta i samma takt som anmälningarna kom in. Som Örebro uppgav vid 
intervjun tror de att en anledning till att de fick en sådan markant ökning kan bero på 
programmet Djurskyddsinspektörerna. Under Fyrlänsmötet i Norrbotten (2014) med 
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland diskuterades det om varför Örebro 
fick en sådan ökning av anmälningar. Dessa fyra län kände inte till någon ökning under den 
tid som Djurskyddsinspektörerna visades på TV4 och inget annat län har heller nämnt det 
under intervjuerna. Det leder till en fundering om varför just Örebro har fått denna 
expansion av anmälningar.  
 
Fem Länsstyrelser uppgav i intervjuerna att de inte har börjat använda kontrollkortet ännu. 
Detta beror till viss del på frågetecken kring hur kontrollkortet skulle diarieföras enklast i 
Platina och DSK. Tanken med kontrollkortet är god, och att Jordbruksverket arbetar för en 
förenkling av anmälningsärenden, men sparar kontrollkortet så mycket tid som det var 
tänkt? Om man kunde få en förenkling i hur man registrerar kontrollen i DSK och Platina 
skulle kontrollkortet göra större nytta. Om Länsstyrelserna anser att man verkligen sparar in 
tid med kontrollkortet borde det också nyttjas i större utsträckning. 
 
Idag gäller Jordbruksverkets kontrollkort enbart för sällskapsdjur (Jordbruksverket 2014 b), 
men anmälningar från allmänheten gäller inte bara sällskapsdjur, utan också hästar och 
lantbrukets djur. Ett steg i rätt riktning kan alltså vara att göra ett kontrollkort även för dessa 
djurslag. Samt samla in information från Länsstyrelserna om de har några förbättringsförslag 
kring kortet. I övrigt har informationen i kontrollkortet tagits emot väl och informationen är 
relevant för djurhållare och handläggare. 
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5.3 Förbättringsförslag - Återkoppling 
För att hela tiden bli bättre och arbeta för effektivare rutiner så krävs regelbunden 
återkoppling. Halland använder sig av en ”logglapp” för att hela tiden förbättra sina rutiner. 
Det är viktigt att reflektera över sina bedömningar och prioriteringar så man kan se vad man 
har gjort rätt och vad man har gjort fel. Att ha rutiner för regelbundna genomgångar av 
anmälningsärenden är bra. Vid genomgången, som till exempel Halland gör, kan man då 
göra en omprioritering av anmälningen för att se om den första bedömningen var korrekt. 
Om den nya prioriteringen inte blir densamma som den första, är det viktigt att diskutera om 
vad som blev fel. Saker som diskuteras kan vara om handläggaren ställde rätt frågor, om 
handläggaren styrde samtalet eller om anmälningsblanketten blev ifylld med tillräcklig 
information (Fyrlänsträff i Norrbotten 2014). Dessa tre faktorer kan vara avgörande för 
vilken bedömning som kan göras av anmälan.  
 
Återkoppling kan göras med jämna mellanrum för att kunna kontrollera hur anmälningarna 
blev bedömda. Man bör också kontrollera hur lång tid det tog från att anmälan kom in till 
Länsstyrelsen till att man gjorde en åtgärd. Att en anmälan har lång tid mellan mottagande 
och åtgärd kan till exempel bero på att anmälan är felprioriterad eller att det dykt upp många 
andra ärenden. Oavsett orsak är det viktigt att ta reda på varför. Genom att ha rutiner för 
sådana genomgångar arbetar man hela tiden med att förbättra mottagandet av anmälningar.  
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6 Slutsats 
Det är inte sannolikt att få 100 % befogade anmälningar, men man kan alltid arbeta för att 
minimera antalet obefogade anmälningar i den mån som det är möjligt. 
 
Det som har kommit fram i arbetet är att det finns möjlighet att effektivisera mottagandet av 
anmälningar. Det är vid mottagandet som Länsstyrelserna har möjlighet att sortera ut de 
anmälningar som de anser inte hänvisar till en brist hos djurhållaren. Ju mer information 
som samlas in under mottagandet, oavsett om anmälan kommer in via telefon, mail eller 
webbformulär, desto enklare blir det också att prioritera anmälan. Det blir lättare för 
handläggaren att avgöra vilken åtgärd som ska vidtas för den specifika anmälan.  
En effektivisering av mottagandet kan också innebära att tillsätta ytterligare en tjänst med en 
administratör. Administratören kan hantera mycket som rör anmälningar, såsom 
mottagandet samt administrativ handläggning och uppföljning. Här kan man med fördel 
anställda en person som inte vill arbeta med djurskydd i fält, men fortfarande har den 
relevanta kunskapen och utbildningen som krävs för att arbeta som djurskyddshandläggare. 
 
Istället för det webbformulär som fem Länsstyrelser har idag kan en e-tjänst på hemsidan 
vara ett hjälpmedel för effektivisering. Det ger djurskyddshandläggarna ett arbetsmoment 
mindre då anmälningen diarieförs automatiskt och är redo för prioritering. En väl 
fungerande e-tjänst skulle också kunna marknadsföras så att anmälningar via mail kan gå ner 
i antal. Detta till fördel för e-tjänsten. En e-tjänst är också en viktig del i det nya 
digitaliserade samhället, där allt mer byggs upp för att vara tillgängligt på internet. 
För att ständigt arbeta med förbättring så är återkoppling en viktig del inom 
effektiviseringen. En regelbunden återkoppling av anmälningsärenden visar vad man gör bra 
vid hanteringen av anmälningen och vad man kan förändra till det bättre. 
 
Att Länsstyrelsernas organisationer är olika är något som är viktigt att ha i åtanke. Det finns 
ingen mall som kan gälla för samtliga via alla situationer. Dock är just anmälningar väldigt 
lika mellan Länsstyrelserna. Det gör att en anmälningscentral inte är en omöjlig tanke men 
en lokal administratör hos respektive Länsstyrelse vore att föredra i nuläget.  
 
Sammanfattning av förslag på effektivisering: 
 

• Mottagandet av anmälningar är en central del i effektiviseringen. 
• Administratör på länsstyrelsen kan underlätta arbetet med anmälningar. 
• Regelbundna återkopplingar av anmälningsarbetet. 
• E-tjänst på hemsidan kan underlätta mottagandet av anmälningar. 
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Bilaga 1 – Riskklassning/prioritering Kalmar Län 
 

Riskklassning/prioritering – Kalmar län 
 

  
Prio 1 

 
Prio 2 

 

 
Prio 3 

 
Brev 

  
Brist som innebär 
omedelbar fara eller 
lidande för djur. 

 
– Övergivna 
– Döda/döende 
– Saknar 

foder/vatten 
– Skadade/sjuka/ma

gra 
– Elavbrott 

gris/fjäderfä 
– Hund/katt i varm 

bil 
– Hund utan skydd i 

kyla 
– Övrigt som innebär 

omedelbar risk för 
lidande 

 
 

 
Brist som innebär fara 
eller lidande för djur. 

 
– Rapport från 

slakteri 
– Anmälan från 

veterinär 
– Utegångsdjur utan 

ligghall (vintertid) 
– Smutsiga djur 
– Smutsiga 

utrymmen 
– Förvildade katter 
– Misshandlade djur  

(Om ej 
polisärende) 

– Burförvaring, 
social kontakt, 
hund 
(Bedömning om 2 
el. 3!) 

– Elavbrott, nöt 
– Beteskravet 
– Klövar/hovar/klor 
– Missbruk 
– Besiktning, 

djurtransporter 
 
 

 
Brist som på sikt 
innebär fara eller 
lidande för djur eller 
riskerar att påverka 
djurs hälsa eller 
välbefinnande i hög 
utsträckning. 

 
– Överträdelse 

djurförbud 
– Upptrampade 

hagar 
– Måttavvikelser  
– Utrymmen djur 

offentlig 
förevisning 

– Brister i 
yrkesmässig 
verksamhet (tex 
överskridande 
av 16§-tillstånd) 

– Avsaknad av 
larm 

– Ansökan §16 
 

 
Brist som riskerar att 
påverka djurs hälsa eller 
välbefinnande. 

 
– Hund som inte 

rastas tillräckligt 
– Ensamma hästar 
– Stängsel med 

el/taggtråd 
– Tillstånd eller 

godkännande 
saknas 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Kontroll inom 1-3 dagar 

 
Kontroll inom tre veckor 

 
Kontroll inom tre 

månader 

 
Brev-

/telefonhandläggning 
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Bilaga 2 - Kontrollkort 
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Bilaga 3 - Informationsbrev 
 
Hej, 
 
Jag heter Helen Öhlund och studerar miljö- och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå 
Universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete där jag har valt att inrikta mig mot 
djurskydd och anmälningsärenden. Jag vill undersöka rutinerna kring anmälningsärenden 
och se om det finns några möjligheter för effektivisering av dessa, så därför skulle jag behöva 
Er hjälp för att kunna göra detta möjligt. 
Jag bifogar ett dokument med mer information om mig, mitt arbete och vilka frågor som jag 
skulle vilja diskutera. 
 
Jag kommer att återkomma till Er via telefon i början av nästa vecka, om det är någon 
specifik person som jag bör kontakta så hör gärna av Er med dennes kontaktuppgifter. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Helen Öhlund
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Bilaga 4 – Bifogat informationsdokument 
 

2014-09-08 
 
 
 
 
 

 
Hej, 
 
Jag heter Helen Öhlund och studerar kandidatprogrammet inom miljö- och hälsoskydd vid 
Umeå Universitet. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete och har valt att fokusera på 
rutinerna hos djurskyddet på Länsstyrelserna gällande anmälningsärenden. 
Enligt Jordbruksverkets rapport, Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete 
under 2013, från 27 Maj 2014, så måste dessa rutiner effektiviseras då anmälningsärendena 
tar för lång tid och därmed gör att normalkontrollerna blir lidande. Jag har tagit kontakt med 
Jordbruksverket för att försäkra mig om att detta är en viktig fråga och att arbetet är något 
som Jordbruksverket kan ha nytta av i framtiden. 
För att kunna undersöka detta och verka för en förbättrad rutin finns det vissa frågor som jag 
behöver få diskutera med er för att kunna få ett underlag att arbeta med. Jag skulle vara 
väldigt tacksam om ni ville ta er tid att fundera över mina frågor.  
Jag kommer att återkomma till er via telefon inom ett par dagar och jag hoppas då att ni vill 
hjälpa mig. Jag föreslår att vi då bestämmer en tid för en telefonintervju, jag förstår att 
telefonintervjuer kanske inte alltid passar och då går det självklart bra att svara via mail 
istället. Telefonintervjuerna kommer att spelas in, förutsatt att ni godkänner det. 
Jag bifogar de frågor som jag vill diskutera, så ni har en chans att reflektera över dessa innan 
jag tar ny kontakt med er. 
 

• Vilka rutiner har ni vid mottagande av anmälningar? 
 

• Hur bestämmer ni sedan vilken åtgärd som ska göras, om åtgärden t.ex. blir 
brevkontakt eller en kontroll? 
 

• Vad händer med anmälningar som ni inte kan ta emot? Exempelvis kvällar eller 
helger, om anmälaren ringer 114 14, får ni då dessa uppgifter i efterhand? 
 

• Om ett ärende faller mellan stolarna/glöms bort, hur hanterar ni detta? Till exempel, 
en befogad anmälan kommer in, man bedömer att det ska kontrolleras men av någon 
anledning görs inte den kontrollen. 
 

• Hur fungerar uppföljningen av anmälningarna? 
 

• Vilken inställning har ni på Länsstyrelsen till en central anmälningstelefon/mail för 
alla Länsstyrelser i Sverige? 
 

• Ni har ett webbformulär på Länstyrelsens hemsida som man som anmälare kan fylla 
i. Hur skulle ni utvärdera webbformuläret jämfört med telefon/mail? 
ELLER 
Andra Länsstyrelser har ett webbformulär på hemsidan där man som anmälare kan 
fylla i uppgifter om sin anmälan och på ett enkelt sätt utelämna sina egna uppgifter. 
Vad har ni för åsikter angående ett sådant formulär som komplement till telefon och 
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mail? 
 

• Vad anser ni att ni har för svagheter angående hanteringen av anmälningsärenden? 
 

• Har ni några förbättringsförslag för era anmälningsrutiner? 
 

• Jordbruksverket har tagit fram ett kontrollkort som kan användas vid 
anmälningskontroller som är utan anmärkning, hur ofta använder ni det 
kontrollkortet? 

 
Dessa frågor får ni gärna fundera över, jag kommer som sagt att återkomma till er via telefon 
inom ett par dagar. 
 
Bästa hälsningar 
Helen Öhlund 
helenohlund@hotmail.com 
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Bilaga 5 – Brevhantering av anmälningar 
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