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Lex Maja
• I maj 2017 röstade riksdagen igenom förslaget om en ny 

lagstiftning, Lex Maja, som ska göra det möjligt för 
vårdpersonal att anmäla misstänkt vanvård av djur. 
Kortfattat innebär lagen att det ska införas en 
sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur, så att 
hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna 
uppgifter om djurskyddsproblem vidare till den berörda 
kontrollmyndigheten. 



Forts.

• De som omfattas av sekretesslagstiftningen har tidigare, i 
sin yrkesutövning, inte fått avslöja misstanke om brott eller 
brott mot djur. Tidigare så har det krävts att brottet i fråga 
skulle kunna leda till mer än två års fängelse. Djurplågeri 
kan i dagsläget maximalt ge två års fängelse.



Bakgrund tidningsnotis….

• ”Katten Maja dog när matte åkte in på 
sjukhus. Med hänvisning till bestämmelser 
om sekretess larmade inte hemtjänsten om 
att katten var ensam hemma.” 



Och en till…..

• ”Hemtjänstpersonalen slog larm om en 
vanvårdad katt. Nu utreds personalen för 
brott mot sekretessen. ”

• Att lämna ut uppgifter om en dement persons katt, innebär 
att man bryter mot sekretessen. Det menar en anmälare 
som har vänt sig till justitieombudsmannen (JO). Nu ska JO 
utreda om det var rätt av hemtjänstpersonalen att larma 
länsstyrelsen. 



Ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen

• 20 a § /Träder i kraft I:2019-04-01/ Sekretessen enligt 25 
kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett 
djur som är nödvändig för ett ingripande av en 
kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten 
lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och 
sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur som 

1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller 
2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är 

allvarligt skadat. 

• En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det 
bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den 
som håller djuret. Lag (2018:1194).


