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Förkunskaper
Genomgången utbildning på grundnivå om minst 120 hp.

Mål
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 beskriva den lagstiftning som berör hundar och hundhållning samt vilka myndigheter
som handlägger olika slags hundärenden;
 beskriva kattens situation i lag och rättstillämpning;
 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 på ett varaktigt sätt ska märkas och registreras;
 översiktligt redogöra för hur tillsynslagen tillämpas avseende föreläggande, förbud och
omhändertagande av hundar;
 praktiskt författa myndighetstexter;
 beskriva hur hundar kan klassificeras efter typ, arbetsområde/funktion och utseende;
 översiktligt redogöra för de olika sätt på vilka hundar varit och är ett samhällsproblem;
 översiktligt redogöra för vad som avses med skada respektive avsevärd olägenhet och
vad som kan anses som ”smärre misstag” av hundhållaren;
 beskriva hur försäljning och annan överlåtelse av hund ska gå till;
 beskriva brott mot tillsynslagen och när en hund används som brottsverktyg;
 beskriva olika fall där hunden är brottsoffer (misshandel, aga, vanvård m.m.) samt
 redogöra för de regler som styr utfärdande av hundförbud och omprövning av
hundförbud.
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Hundrasernas utveckling och klassificering.
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Hundrasernas utveckling och klassificering.
Regler och rättspraxis som beskriver kattens situation i samhället.
Varaktig märkning och registrering.
Veterinärundersökning. Besiktning av hundar. Avlivning.
Tillsynslagen och annan lagstiftning som berör hundar och hundhållning,
myndigheter, kontroll och resurser.
Ordningslag med mera.
Brott mot tillsynslagen.
Undantag från föreskrifter.
Föreläggande, förbud och omhändertagande.
Bedömning av skada, olägenhet och smärre misstag.
Djurplågeri.
Hundförbud och omprövning av hundförbud.
Hund som brottsverktyg och som brottsoffer.
Försäljning och annan överlåtelse av hund.
Hundar som samhällsproblem.

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 hemtentamen och fem inlämningsuppgifter.
Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Mål (se ovan).
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

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.
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