Bilaga 1
Kommunernas arbete med objektburen smitta

Kommunernas beredskap för hantering av objektburen smitta
Folkhälsomyndigheten vill genom den här undersökningen följa upp kommunernas beredskap för att hantera
allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids via sällskapsdjur eller objekt (objektburen smitta) och som omfattas
av miljöbalkens specifika regler vid misstänkt smitta (9 kap. 14–15 §§). Undersökningen avser alltså inte
förebyggande tillsynsarbete för att förhindra objektburen smittspridning.
Du besvarar frågorna för din kommun eller ditt kommunförbund. Det går därför bra att konsultera andra i din
organisation för att besvara frågorna. Svaren kommer att sammanställas på ett sådant sätt att det inte går att
koppla specifika svar till enskilda kommuner eller kommunförbund.
Webbformuläret innehåller frågor om:





objektburen smitta enligt miljöbalken
rutiner gällande objektburen smitta
erfarenhet av arbete med objektburen smitta
stöd i det fortsatta arbetet med objektburen smitta.

Varje svar är viktigt för att vi ska få en mer heltäckande bild av hur arbetet med objektburen smitta fungerar i
kommunerna och för att kunna identifiera vilka eventuella behov av stöd som finns.
Du tar dig enkelt fram och tillbaka i frågeformuläret genom att klicka på ”Nästa” och "Tillbaka". Du kan svara på
delar av formuläret och när som helst stänga det för att vid ett senare tillfälle öppna formuläret igen och fortsätta
besvara resten av frågorna. Om du vill har du möjlighet att se frågeformuläret innan du börjar besvara frågorna
genom att klicka här

1. Frågorna besvaras för:
En enskild kommun

□

Ett kommunförbund med gemensamt kontor för miljö- och hälsoskyddsfrågor

□

1(a). Vilka kommuner ingår i förbundet?
I de följande frågorna refererar ”kommunen” både till enskilda kommuner och till kommuner som gått samman i
förbund om ett gemensamt miljö- och hälsoskyddskontor (eller motsvarande).

Miljöbalken 9 kap. 15 §: ”Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt bär
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall kommunen omedelbart vidta de
åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. Om det är nödvändigt för att

förhindra spridning av sjukdomen får kommunen låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Den som har drabbats av ett beslut enligt första stycket andra
meningen har rätt till skälig ersättning av kommunen. Första och andra styckena gäller inte om åtgärder vidtas
enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., epizootilagen (1999:657)
eller zoonoslagen (1999:658).” SFS 2006:828.
2. Hur väl instämmer ni i följande påstående?
Det är tydligt vad som innefattas i kommunens ansvar enligt miljöbalkens 9 kap. 15 §
1.
2.
3.
4.
5.

Stämmer inte alls

Stämmer mycket bra

3. Hur tydligt är det vad som avses med följande ord och begrepp i miljöbalkens 9 kap. 15 §?
Miljöbalken 9 kap. 15 §: Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av privatperson eller ett objekt
bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor, skall kommunen omedelbart vidta
de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning. [...]
Mycket tydligt

Ganska tydligt

Ganska otydligt

Mycket otydligt

Vet inte

Misstanke
Sällskapsdjur
Objekt
Allvarlig smittsam sjukdom
Omedelbart
Spåra smittan
Undanröja risken för
smittspridning

4. Har kommunen dokumenterade rutiner för hantering av objektburen smitta?
Hantering av objektburen smitta avser i den här undersökningen arbete enligt miljöbalkens 9 kap. 15 § med att
spåra smittan och undanröja risken för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller ett objekt bär
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor. (Det går att markera fler än ett
svarsalternativ)

Svarsalternativ
Ja, generella rutiner för smittspårning
Ja, rutiner för smittspårning av specifika smittämnen
Ja, generella rutiner för undanröjande av smittrisk
Ja, rutiner för undanröjande av smittrisk kopplad till specifika smittämnen
Ja, rutiner finns för andra delar av hanteringen, nämligen:
Nej, men muntliga rutiner finns
Nej
Vet inte

Miljöbalken 9 kap. 14 §: ”Kommunen skall utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan
vara av betydelse för smittskyddet för människor.” SFS 2004:169.
5. Har kommunen dokumenterade rutiner för samverkan med smittskyddsläkaren gällande
hantering av objektburen smitta?
Hantering av objektburen smitta avser i den här undersökningen arbete enligt miljöbalkens 9 kap. 15 § med att
spåra smittan och undanröja risken för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller ett objekt bär
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor.
Svarsalternativ
Ja
Nej
Vet inte

6. Hur ofta uppskattar ni att åtgärder har vidtagits av kommunen för att spåra smitta och undanröja
risk för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller objekt har burit på allvarlig
smittsam sjukdom under de senaste två åren?
Svarsalternativ
Mindre än 1 gång per år

Svarsalternativ
1–5 gånger per år
Mer än 5 gånger per år
Aldrig
Vet inte

6(a). Ange de objekt, verksamheter samt smittämnen/sjukdomar som kommunen har hanterat
enligt miljöbalkens 9 kap. 15 § under de senaste två åren.
Figuren visar med exempel på objekt, verksamhet och smittämne/sjukdom hur frågan är tänkt att besvaras.
Lämna rutan blank om det som efterfrågas inte kan fyllas i, t.ex. för att objektet förblev okänt.

Använd rutorna nedan för att besvara frågan:

7. Hur väl fungerar samverkan med följande aktörer vid hanteringen av objektburen smitta?
Hantering av objektburen smitta avser i den här undersökningen arbete enligt miljöbalkens 9 kap. 15 § med att
spåra smittan och undanröja risken för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller ett objekt bär
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor.

Bra
Smittskyddsläkaren
Centrala myndigheter
Landsting och regioner
Generalläkaren
Länsstyrelsen
Länsveterinären
Andra
kommuner/kommunförbund

Ganska bra

Ganska dåligt

Dåligt

Vi har ingen
samverkan

Vet inte

Bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Dåligt

Vi har ingen
samverkan

Vet inte

Aktörer inom den egna
kommunen med ansvar
enligt annan lagstiftning än
miljöbalken

8. Har kommunen behov av vägledning eller annat stöd vad gäller hanteringen av objektburen
smitta?
Hantering av objektburen smitta avser i den här undersökningen arbete enligt miljöbalkens 9 kap. 15 § med att
spåra smittan och undanröja risken för smittspridning vid misstanke om att ett sällskapsdjur eller ett objekt bär
på en allvarlig smittsam sjukdom som kan föras över till människor. (Det går att markera fler än ett
svarsalternativ)
Svarsalternativ
Ja, vad gäller tydliggörande av ansvarsområdet
Ja, vad gäller smittspårning
Ja, vad gäller undanröjande av smittrisker
Ja, annat nämligen:
Nej

Övriga kommentarer gällande kommunens arbete med objektburen smitta och/eller den här
undersökningen går bra att lämna här:

TACK FÖR ER MEDVERKAN!
Vi kan komma att kontakta er igen med förfrågan om medverkan i en uppföljande intervju. Resultaten av
undersökningen kommer att utgöra ett viktigt underlag för framtida arbete med att stärka kommunernas
beredskap för hantering av objektburen smitta. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport och
kommuniceras till kommunerna och andra berörda aktörer. Klicka här om ni vill skriva ut frågorna med era svar.

