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Länsstyrelsens uppdrag
 Samordna och utveckla 

arbetet mot våld i nära 
relationer

 Mänskliga rättigheter och 
barnperspektiv

 Djurskyddskontroller -
förebyggande kontroller på 
framförallt lantbrukets djur, 
men även kontroller vid 
anmälan om 
missförhållanden hos 
privatpersoner.



Vad möter 
djurskyddshandläggarna? 

 Anmälningsärenden
 Omsorgsbrister i fysisk 

miljö
 Missbruk och psykisk 

ohälsa
 Våld
Från den 1 juni 2018 
tillsynslagen













Länsstyrelsernas arbete med 
sambandet våld och djur

 Startade i Västernorrland 2012
 Konferenser om sambandet

 Men VAD och HUR gör vi för att konkret jobba?
 Hur kan Länsstyrelserna handlägga ärenden? 

Uppmärksamma utsatta barn men 
även vuxna? 



SYDSVENSKAN 3 december 2016 
09:33
Barn kvar när hundar 
omhändertogs

Trots larm om att de tre barnen, 2, 8 
och 10 år gamla, levde i misär var det 
mammans hundar som 
omhändertogs först, skriver 
Expressen. Personalbrist och 
rekryteringsproblem inom 
socialtjänsten innebär att 
orosanmälningar om barn som 
misstänks fara illa blir liggande.



Rutiner för orosanmälan vid 
misstanke att barn kan fara illa

 1 aug 2015
 Gäller samtliga 

anställda 
på Länsstyrelsen

 Egen blankett 
 15-30 barn/år



Vad gör vi när vi möter utsatta 
vuxna? 

 Kvinnor utan barn, 
främst hundägare

 Samråd med 
socialtjänst

 Skriftlig anmälan
 Lex Lotta? 







Framgångsfaktorer
 Stöd och engagemang av länsledning

 Beslut av rutiner
 Prioriterad fråga
 Skriver på anmälningarna
 Följer upp antal anmälningar

 ”Grindvakt”. 
 Person med socialtjänstbakgrund, kvalitetsgranskar samtliga ärenden 

har andra ”glasögon”. Hjälper till med SoL-anmälan. 
 Stödstruktur i handläggningen. Tre hållpunkter.
 Särskild kanslist hanterar anmälningarna. 
 Barnpilot



Samverkansgrupp
 Sammankallande: Länsstyrelsen –

utvecklingsledare våld samt 
djurskyddsinspektör/länsveterinär

 Socialtjänst – socialjouren, VIR-
teamet, Centrum mot våld i nära 
relationer

 Polis – utredare våld i nära relation 
samt djurpolis

 Familjecentrum
 Kvinnojourerna
 MKFB



Spridning i landet
 Stockholm – klart!
 Utvecklingsarbete 

pågår: 
 Skåne
 Jönköping
 Gotland
 Jämtland
 Örebro
 Norrbotten
 Södermanland



Kunskapsspridning
 Seminarium i riksdagen
 Nationell tvådagarskonferens
 Regionala workshops
 Årlig basutbildning
 Nationell enkät till djurskyddshandläggarna
 Regional enkät socialtjänst
 Medverkan vid veterinärdagarna, SLU, Uppsala
 Riktat material till djurhälsopersonal
 Handbok på temat ”Djur och våld”
 Samarbetsyta för djur och våld-frågor, samla ”faktabank”
 Seminarium för polis och åklagare
 Nationell kontaktperson/telefon
 Dr Freda Scott-Park 



Samverkansplan
Våld i nära relation och våld mot djur

 Skribenter – samverkansgruppen
 Syfte – upptäcka fler brottsoffer och stötta 

våldsutsatta
 Samverkansaktörer
 Människor som far illa
 Djur som far illa
 Orosanmälan för barn



Åtgärdskort



Broschyr

 Regeringen fått i 
uppgift att ta fram en 
lagändring om 
sekretessbrytande 
bestämmelser (”lex 
Maja”) införs i ny DL 
2019
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