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Kursplanen gäller från och med vårterminen 2017
Förkunskaper
Genomgången utbildning på grundnivå om minst 120 hp.
Förtur ges för verksam djurskyddshandläggare, miljöhandläggare,
handläggare/beslutsfattare enligt tillsynslagen,åklagare, förundersökningsledare, verksam
djurskyddspolis, eller motsvarande.

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 beskriva hur hundar kan klassificeras efter typ, arbetsområde/funktion, utseende eller
”farlighet”
 översiktligt redogöra för hur farliga hundar hanteras i utvalda länder;
 översiktligt redogöra för de olika sätt på vilka hundar varit och är ett samhällsproblem i
Sverige;
 beskriva vilken lagstiftning som berör hundar och hundhållning samt vilka myndigheter
som handlägger olika slags hundärenden;
 beskriva samverkan och informationsplikt mellan olika myndigheter vid
djurskyddsärenden;
 beskriva hur begreppet "part" tillämpas i förvaltningslagen och när och hur beslut får
överklagas;
 beskriva hur hundar ska märkas varaktigt och registreras;
 översiktligt redogöra för hur tillsynslagen tillämpas avseende föreläggande, förbud och
omhändertagande av hundar;
 praktisk författa myndighetstexter;
 översiktligt redogöra för vad som avses med skada respektive avsevärd olägenhet och
vad som kan anses som ”smärre misstag” av hundhållaren;
 beskriva för hur försäljning och annan överlåtelse av hund ska gå till samt vilken
informationsplikt som handläggarna har vid djurskyddsärenden;
 beskriva definitionen av brott mot tillsynslagen som vid oaktsamhetsbrott och när en
hund används som brottsverktyg

omhändertagande av hundar;
 praktisk författa myndighetstexter;
 översiktligt redogöra för vad som avses med skada respektive avsevärd olägenhet och
vad som kan anses som ”smärre misstag” av hundhållaren;
 beskriva för hur försäljning och annan överlåtelse av hund ska gå till samt vilken
informationsplikt som handläggarna har vid djurskyddsärenden;
 beskriva definitionen av brott mot tillsynslagen som vid oaktsamhetsbrott och när en
hund används som brottsverktyg
 beskriva olika fall där hunden är brottsoffer (misshandel, aga, vanvård m.m.) samt för
de regler som styr utfärdande av hundförbud och omprövning av hundförbud;

Innehåll
Hundrasernas utveckling och klassificering
Rasförbud och rasspecifik lagstiftning i utlandet
Hundar som samhällsproblem i Sverige
Tillsynslagen och annan lagstiftning som berör hundar och hundhållning, myndigheter,
kontroll, resurser
Delegationsordning, arbetsordning. Varaktig märkning och registrering. Besiktning.
Veterinärundersökning. Föreläggande, förbud och omhändertagande. Bedömning av
olägenhet och smärre misstag. Försäljning och annan överlåtelse av hund.
Informationsplikt, djurskyddsärenden.
Brott mot tillsynslagen. Hund som brottsverktyg och som brottsoffer. Hundförbud och
omprövning av hundförbud. Besiktning av hundar. Avlivning. Undantag från föreskrifter.
Ordningslag m.m. Djurplågeri.

Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen bedrivs via
en webbaserad distansplattform (MyMoodle).

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
Examination sker genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.
Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Mål (se ovan).
En första omtentamen erbjuds inom sex veckor under terminstid.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Sarenbo S. (2015). Min hund är egentligen snäll. Jag vet inte varför den gjorde så
här. Recito, Borås. ISBN: 9789175177250.
Serpell J. (1995). The domestic dog. Its evolution, behavior and interactions with
people. ISBN: 9780521425377.
Strömberg H. och Lundell B. (2014). Allmän förvaltningsrätt. Liber.ISBN:
9789147114863.
Westerlund G. Hundens lagbok. En handbok om lagstiftningen om hunden i
dagens samhälle. Bruuns bokförlag. ISBN: 9789186346454.
Åslund M. Kompendium om lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
Linnéuniversitetet. ISBN 9789187925726.
Lagstiftning tillkommer.
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