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Initiativärende om skyddade boende för 
personer med större husdjur och/eller fler 
sällskapsdjur  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

1. att besvara initiativärendet enligt föredragning. 

 

 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister och Jan-Olov Råman, båda (SD) har inkommit med ett initiativärende 
med följande yrkanden: 

• Att utreda hur Uppsala kommun kan tillhandahålla skyddade boenden 
och utslussningsboende för flera kategorier av djurägare än de med 
enstaka sällskapsdjur. 

• Att skyddade boenden och utslussningsboende upphandlas för flera 
kategorier av djurägare. 

 
 

Ärendet 
Uppsala kommun driver sedan flera år tillbaka ett skyddat boende för våldsutsatta 
vuxna i egen regi. Kommunens skyddade boende har tyvärr inte möjlighet att ta emot 
fler än enstaka husdjur men samarbetar med organisationen Veterinär Omtanke Om 
Våldsutsatta (VOOV).  
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VOOV beskriver att de sällan får förfrågningar om skyddat boende för våldsutsatta med 
till exempel lantbruksdjur. I dagsläget har de inte heller några jourhem som lämpar sig 
för ett stort antal djur. Enligt dem är det särskilt svårt när det rör sig om större djur och 
lantbruksdjur. Lantbruksdjur kräver också en annan typ av registrering än till exempel 
hundar, och den plats där de vistas måste vara känd. Detta gör det komplicerat att 
placera sådana djur i jourhem, även om det skulle finnas passande sådana, eftersom 
sekretessen därmed skulle röjas. När det gäller en större mängd djur så samarbetar de 
med sina lokalföreningar för att hitta möjliga lösningar. 

Det är dock angeläget för nämnden att så långt som möjligt försöka tillgodose varje 
våldsutsatts djurägares önskemål då vi vet att många kvarlämnade djur utsätts för 
vanvård, våld och dylikt och också utgör en kvarhållande faktor. Nexus uppger dock att 
de under fem års tid aldrig fått någon förfrågan om att få skydd för större lantbruksdjur 
vilket i och för sig kan bero på att den våldsutsatta inte tror att det finns någon 
möjlighet och därför inte ställer frågan. De har emellertid lyckats placera ett större 
antal smådjur i jourhem. Nexus använder sig även av externa boenden för att lösa den 
våldsutsattes individuella behov.  

I den kommande upphandlingen av skyddade boenden arbetar redan förvaltningen för 
ett ramavtal som i så stor utsträckning som möjligt ska möta de individuella behov 
som finns hos de våldsutsatta. Till exempel visar en kartläggning som Länsstyrelsen i 
Västmanland har gjort tillsammans med länsstyrelserna i Uppsala och Gävleborg att 
mer än 61 procent av de skyddade boendena i regionen tar emot djur, allt från mindre 
djur - exempelvis hamstrar - till hästar. 

Förvaltningen bedömer att man ska fortsätta att försöka lösa situationen för varje 
våldsutsatt men bedömer också att det fortsättningsvis kommer att krävas eftergifter 
för den enskilde. Det finns en mängd kvarhållande faktorer som gör att det är svårt att 
lämna en våldsam relation, till exempel jobb, nätverk, kompisar och djur. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-04 
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Åsa Carlsson 
Tf direktör 
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