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Rutin för ingripande av djurskyddsskäl – lex Maja 
Bakgrund 
Denna rutin beskriver möjliga åtgärder när en anställd i sitt arbete påträffar ett djur 
som: 
• tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller 
• uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat 
Från 2019-04-01 har verksamhetens personal möjlighet att i dessa fall bryta 
sekretessen kring brukare/individer för att lämna uppgifter om ett djur till 
Länsstyrelsen (kontrollmyndighet för djurskydd) eller Polisen. (Offentlighets- och 
sekretesslagen, 10 kap, § 20a) 
 
Rutin 
1. Den anställde som påträffar ett djur som utsatts för vanvård/uppvisar symtom på 

sjukdom/skada dokumenterar sina iakttagelser och rapporterar omgående till 
enhetschef.  

a. Det kan exempelvis vara att djuret är avmagrat, utmattat, sjukt, skadat, 
övergivet. 

När den anställde rapporterat sina iakttagelser till enhetschefen har den anställde 
fullgjort sin del av denna rutin. Ansvaret för fortsatt hantering övergår då till 
enhetschef. 

2. Enhetschef kontaktar omgående djurägaren för samråd om det bedöms att 
bristerna kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Samråd kan ske via 
telefon eller personligt möte. Samrådet dokumenteras.  
Skäl för att avstå från samråd kan exempelvis vara att: 

a. Djuret är akut sjukt eller skadat 
b. Det är oklart vem som ansvarar för djuret 
c. Det med hänsyn till ägarens sjukdomsbild/situation tydligt framgår att ett 

samråd inte kan ge någon effekt 
3. Enhetschef ansvarar för att skyndsamt lämna uppgifter till Länsstyrelsen 

alternativt Polisen om: 
a. Den enskilde efter samråd bedömts vara ovillig eller sakna förmåga att 

komma tillrätta med problemen. 
b. Det funnits tydliga skäl att avstå från samråd.  

Djurägaren ska samtidigt informeras om att kontakt kommer att tas med 
Länsstyrelsen/Polisen om djurets/djurens situation. Enhetschefen dokumenterar 
att anmälan gjorts. 
 
Ring och rådgör med en djurskyddshandläggare hos Länsstyrelsen om du är 
osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla. 
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Enhetschefens anmälan  
Anmälan ska göras till Länsstyrelsen Södermanlands län via djurskyddstelefon 010-
223 41 50, telefontid måndag kl 13-15 och tisdag-fredag kl 9-12.  
eller 
via webbformulär: 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/privat/djur-och-natur/skotsel-av-
djur/anmal-bristande-djurhallning.html#0  
Övrig tid än länsstyrelsens telefontid ringer du till Polisen, telefonnummer: 114 14.  
Om det är allvarligt eller akut, exempelvis om du sett någon sparka eller slå en hund, 
ska du kontakta Polisen för anmälan om djurplågeri, telefonnummer: 112.   
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