
Från: noreply@polisen.se
Skickat: den 7 april 2021 11:12
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne: Uppgiftsskyldighet enligt TF (A202.769/2021)
Bifogade filer: A2027692021.PDF

Hej!

Information enligt 9 § i förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar eller anmälan enligt 9 kap. 1 § 
djurskyddsförordningen (2019:66), se bifogat.

Detta meddelande går inte att svara på. Vid kontakt med Polismyndigheten använd nedanstående 
kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning,

Polismyndigheten
Telefon: 114 14
E-post: registrator.kansli@polisen.se
www.polisen.se
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Från:                                           magnus.eklund@polisen.se
Skickat:                                      den 7 april 2021 10:57
Till:                                              Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne:                                        d2_20210407105602.pdf
Bifogade filer:                        d2_20210407105602.pdf
 
Detta kan vara inskickat tidigare
 
Hälsningar
 
Magnus Eklund
Gruppchef
Utredningsjour 4 LPO Umeå

Telefon: 010-56 821 68
Mobil: 070-689 79 41
magnus.eklund@polisen.se

Polismyndigheten
Box 463
901 09 Umeå
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2021-04-09Datum

Tjänsteanteckning vid samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Samtal med Alexander Edlund. 0768313979

AE bor granne med djurhållaren och vill kontakta oss på grund av att de känner oro för att hundarna 
kommer att komma lösa igen. De är oroliga eftersom ägarna inte har kontroll eller koll på sina hundar och 
att de undviker att gå ut själva eller i närheten av grannarnas gård.
De uppger även att hundarna kommit lösa igen, efter incidenten den 6e april och djurhållarna fick åka ut och 
leta efter hundarna igen.

Han berättar även att hans granne helt har upphört med sin fårhållning. Detta endast på grund av att han 
blivit av med alla sina får vid tidigare hundattacker av djurhållarens hundar, då de kommit lösa och bitit ihjäl 
fåren.

AE säger att vi är välkomna att höra av oss om vi vill ha ytterligare upplysningar. 

/ML

3672-2021-4

Länsstyrelsen Västerbotten

Fredrik Nilsson

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2021-04-29 14:22
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Från:                                  "Berggren Kajsa" <kajsa.berggren@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Tue, 13 Apr 2021 08:38:05 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               minnesanteckning från Samtal om hundarna i Brattby

Hej!
 
Jag blev uppringd av Birger Hörnberg  070-5502929
Han ville berätta om hundhållningen i Brattby.
Man tror att den hund som bet Annas hund fortfarande är i livet och att det bra är snack att den blivit 
avlivad.
Han menar att kvinnan inte klarar av hundarna och att  han 
därför inte heller har ngn koll på hundarna.
Utöver Annas hund och ett antal rivna får så har det rivits får på andra sidan älven. Tydligen så gjordes 
det upp ekonomiskt så det blev ingen anmälan utifrån dessa får.
Det finns grannar som sett hunden simma i älven så de vet att den kan ta sig över.
 
Nu i vinter så har hundarna smitit över staketet då det varit så mkt snö.
 
Hunden har jagat grannens kor så att de hamnade i samma hage fast de från början gick i tre hagar. 
 
När hundarna varit på rymmen är de svåra att få fast , de lyckades få in hunden i en grannes lada (de som 
varit utsatta för att få sina får rivna har inte längre några djur där)
 
Det sägs att det hänt saker även i jaktlaget i Dorotea där hundarna varit och jagat.
 
Den aggressiva hunden gillar inte småhundar, så är det ju med hunden de har nu också, är det verkligen 
en annan hund?
 
 
/Kajsa
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2021-04-13Datum

Tjänsteanteckning vid samtal med anmälarenRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Undertecknad ringer upp anmälare Anna Holm den 13 april 2021 och frågar om vad som hände den 6 april 
2021.

Anna berättar att hon skulle ut och åka skidor med hunden tisdag den 6 april strax efter 9.00. Hunden var 
kopplad med sele och koppel och Anna tar med sig hunden och åker på skaren ut på en stor åker. När hon 
kommit en bit på åkern ser hon på långt håll att Solveig Larsson kommer åkandes med två hundar. Anna 
stannar upp. Solveig stannar upp. Medan Anna funderar på hur hon ska göra så fortsätter Solveig att åka. 

Solveig åker längs älvkanten på ett skoterspår, i kanten av åkern. Anna tar in sin hund nära sig, tar kontakt 
med hunden och fortsätter att åka mitt på åkern i samma riktning som hon hade planerat. När Anna och 
Solveig var i jämnhöjd med varandra, men 25-50 meter ifrån varandra i sidled så byter Solveigs hundar 
riktning och drar iväg mot Anna och hennes hund Santos. Hundarna skäller på ett otrevligt sätt och är 
målmedvetna. Hundarna är kopplade med sele och koppel och sitter fast i Solveig. Solveig släpas efter 
hundarna. 

Solveigs hundar kastar sig över Santos, biter och kastar runt med honom. Anna ramlade omkull då 
hundarna kastar sig på Santos och det blir ett tumult. Anna skriker och försöker få hundarna att släppa 
Santos och blir då biten över ena handen. När Santos ger upp så släpper den ena hunden. Den andra håller 
kvar men släpper till slut.

Solveig ligger en bit ifrån och är kopplad till hundarna, några meter bort. Hon gör ingenting under själva 
attacken vad Anna minns.

Anna ringde 112, larmar polisen och ringer sedan sin man. Solveig ringer sin man som kommer dit före de 
andra. Anna minns att Solveig säger till sin man "Nu tar vi bort X och X (två hundnamn som Anna inte minns 
vad det var). Sten Sandgren (Solveigs man) tog med sig hundarna därifrån. Höll hundarnas koppel i en 
hand och körde skoter med den andra. 

Anna ropade åt Sten att han skulle stanna tills polisen kommer så att de får reda ut detta, men Sten svarar 
att "du bestämmer inte över mig". Sedan kommer Annas man springandes nedför åkern. Anna och hennes 
man åker med Santos till Distriktsveterinärerna i Vännäs. Santos är helt borta efter attacken men har 
ögonrörelser. Polisen hann inte komma till platsen innan de hade lämnat.

Santos avlivades hos veterinären då det inte fanns något att göra. Anna ska be om dokumentationen från 
DV Vännäs och skicka till undertecknad.

Santos var en mellanpudel. Santos har aldrig träffat Sten och Solveigs hundar tidigare. Attacken var helt 
oprovocerad. Santos skällde inte, gjorde ingenting, uppmärksammade knappt de andra hundarna, han var 
fokuserad på sin ägare.

De attackerande hundarna var två jämthundar.

Anna berättar också att det finns många händelser i byn där Sten och Solveigs hundar har varit inblandade. 
Det finns även incidenter som inte har blivit anmälda till polis eller länsstyrelse.

Enligt Anna är det alltid Solveig som är ute med hundarna.  
De gånger som Sten har synts vara ute med hundarna så 

3672-2021-6

Länsstyrelsen Västerbotten

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2021-04-29 14:22
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har de varit kopplade till ett fordon. 

Anna är orolig att hundarna inte lever ett bra liv. Jakthundar är normalt inte aggressiva. 

Elina Sjölander

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

2

Utskriftdatum/tid

2021-04-29 14:22
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2021-04-13 Sid

Djurregisterenheten

Kön 1 = HANE          2 = TIK

1 ( 1)

LARSSON SOLVEIG

KARO

KITA

KÄCK GUBBÖLE

NYBODAS A TUCK

GUBBÖLE 325
90593 UMEÅ

Utdrag ur centrala hundregistret

Pers.nr /Org.nr  

Tilltalsnamn Tångid Chipid

968000010168991

752097800143427

752015900017265

752098100632213

Ras

SLOVENSKÝ HRUBOSRSTY 
STAVAC

JÄMTHUND

BLANDRAS

JÄMTHUND

Kön

1

2

1

1

Födelsedat.

2014-02-10

2015-05-30

2018-12-14

2013-05-20

Reg.dat

2015-12-02

2015-12-02

2019-03-30

2013-07-25

Färg

GRÅ

GRÅ

GRÅ

GRÅ
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2021-04-13 Sid

Djurregisterenheten

Kön 1 = HANE          2 = TIK

1 ( 1)

SANDGREN STEN ARNE

FIX

LORD

REX GUBBÖLE

GUBBÖLE 325
90593 UMEÅ

Utdrag ur centrala hundregistret

Pers.nr /Org.nr  

Tilltalsnamn Tångid Chipid

752098100432786

977200007176573

752015900017208

Ras

HAMILTONSTÖVARE

JÄMTHUND

BLANDRAS

Kön

1

1

1

Födelsedat.

2009-08-09

2008-02-09

2018-12-14

Reg.dat

2015-12-02

2008-04-07

2019-03-30

Färg

TREFÄRGAD

GRÅ

GRÅ
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Från:                                  "Anna Holm" <annah.bby@gmail.com>
Skickat:                             Tue, 13 Apr 2021 16:45:04 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Hundattack

Page 14 of 87



Page 15 of 87



Hej

Ja, jag har besökt läkare. Det kan styrkas av journalanteckning. Vill du ta del av det? Jag hade 
tjockare handskar som hunden bet igenom. Polisen fotade ovansidan av min hand, så det finns att 
ta del av. Antar att du tar del av deras utredning? På undersidan av långfingret blev ett sår som de 
inte fotade men det såret var lite djupare och tog över leden. Se bifogat. Mest ont har jag idag i 
vänster handled efter kampen med att få bort hundarna. Ledbanden i hö handled är skadade och 
smärtar vid belastning och vridrörelser. Den största smärtan har jag i bröstet pga sorg, oro och 
ångest. 

Vänligen
Anna

tis 13 apr. 2021 kl. 17:21 skrev Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>:

Hej!

 

Tack för info! Har du varit till läkare på grund av bettet du fick i armen? Har du någon annan 
dokumentation av den skadan? Bild eller liknande?

 

Ärendet har diarienummer 287-3672-2021 hos oss. Du kan begära ut de handlingar som du vill 
ta del av. Då görs en sekretessprövning och de allmänna handlingar som inte skyddas av 
sekretess lämnas ut.

 

Med vänlig hälsning

____________________________________
Elina Sjölander 
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten  
vasterbotten@lansstyrelsen.se
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Använd adressen vasterbotten@lansstyrelsen.se när du kommunicerar med oss via e-post. 
Kontaktar du oss i ett ärende, ange ärendets diarienummer. 

Följ ditt ärende i diariet på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten. 

Använd i första hand vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående ärende. 

Ska du skicka handlingar över 15 MB via e-post, kontakta oss innan via vasterbotten@lansstyrelsen.se.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 

 

 

Från: Anna Holm <annah.bby@gmail.com> 
Skickat: den 13 april 2021 14:21
Till: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Hundattack

 

Hej Elina

 

Vi har pratat med veterinärerna i Vännäs och de ska skicka den dokumentation som finns till 
dig. 

 

Jag vill veta hur ärendet hanteras framöver och vad jag kan/ behöver göra för att ta del av de 
handlingar som finns och och skapas i ärendet? 

 

Med anledning av tidigare ärenden och yttranden som gjorts kopplat till hundägarna vill jag 
även säkerställa att du tar del av det. Är det något mer jag kan göra?

 

Eftersom tidigare åtgärder inte varit tillräckliga för att stoppa/förebygga nya tillbud, skador och 
allvarliga olägenheter vill jag hävda att det nu behövs ett förbud för dessa ägare att ha hund. 
Åtgärder mot enskilda hundar räcker inte utan ett generellt förbud bör i detta fall vara bäst för 
alla inblandade djur och människor.
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Vänligen

Anna Holm 

073-4427818
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1

Sjölander Elina

Från: kund Vännäs <kund.Vannas@distriktsveterinarerna.se>
Skickat: den 23 april 2021 12:36
Till: Sjölander Elina
Ämne: Sv: Journaler
Bifogade filer: Journalutdrag för Santos skapat 2021-04-23.pdf

Hej! 
 
Här kommer JK på hunden Santos. Djurägare Christer Holm. 
 
Mvh Djurvårdare Amanda 
 
Distriktsveterinärerna Vännäs 
Marahällan 28 
911 94 Vännäs 
010-122 83 00 
kund.vannas@distriktsveterinarerna.se 
 

 

 
  

Från: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 22 april 2021 11:25 
Till: kund Vännäs <kund.Vannas@distriktsveterinarerna.se> 
Ämne: Journaler  
  
Hej! 
  
Kan ni skicka journaler och eventuell övrig dokumentation gällande hunden Santos besök den 6 april 2021 (ägare 
Anna och Krister Holm)?  
  
Med vänlig hälsning 
____________________________________ 
Elina Sjölander  
Djurskyddshandläggare 
010-225 42 76 
elina.sjolander@lansstyrelsen.se 

 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ 
Växel 010-225 40 00 
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten   
vasterbotten@lansstyrelsen.se 
 
Använd adressen vasterbotten@lansstyrelsen.se när du kommunicerar med oss via e-post.  
Kontaktar du oss i ett ärende, ange ärendets diarienummer.  
Följ ditt ärende i diariet på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.  
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2

Använd i första hand vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående ärende.  
Ska du skicka handlingar över 15 MB via e-post, kontakta oss innan via vasterbotten@lansstyrelsen.se. 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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2021-04-21Datum

Tjänsteanteckning vid samtal med djurhållareRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

I samband med djurskyddskontroll den 21 april 2021 ställer undertecknad frågor om händelsen den 6 april 
2021. 

Solveig Larsson berättar att hon var ute och åkte skidor med två hundar (Kita och Rex) längs älvkanten för 
att kolla nederkanten av deras åkermarker. Det finns inga skidspår över åkrarna och det var skare den 
aktuella dagen. Solveig åkte längs ett skoterspår längst ner på åkern. Vid övergången till den aktuella 
åkermarken där händelsen ägde rum ringde Solveigs telefon. Hon stannade upp och svarade då hon visste 
att det gällde vaccineringen mot covid-19. Solveig noterade att en annan kvinna med en hund kom åkandes 
över åkern i riktning mot Solveig. Den aktuella åkern är 18 ha stor och ca 800 m bred enligt uppgift från 
Solveig. När Solveig hade avslutat telefonsamtalet hade den andra kvinnan och hennes hund nästan hunnit 
fram till Solveig och hennes hundar. Solveig åker vidare och går omkull när det andra ekipaget ska passera. 
Solveigs hundar drar henne ca 5 meter och ger sig på den andra hunden.

Solveig beskriver att hon slänger sig på sina hundar och försöker bända upp munnen på dem så att de ska 
släppa den andra hunden. Den andra kvinnan gör ingenting annat än att skrika och hota Solveig under 
tumultet. Bland annat att "jag hatar dig" och att hon ska döda Solveig. 

Solveig tycker inte att det är hennes fel att situationen uppstod då den andra kvinnan kom för nära med sin 
hund. Solveig vet inte om den andra hunden var lös eller i lina men upplever att hunden kom väldigt nära.

I övrigt framkommer att hundarna Kita och Rex inte varit inblandade i några tidigare incidenter. De två 
hundarna Skott och Nita som varit inblandade i tidigare incident med hundattack avlivades av Sten 
Sandgren i nära anslutning till den händelsen. Hundarna sköts.

Sten och Solveig berättar att de aldrig har sina hundar lösa hemma i Gubböle och att de har pejlare på sig 
vid jakt. Det finns andra gråhundar och jämthundar i byn som har varit lösa och misstagits för att vara Sten 
och Solveigs hundar.

Elina Sjölander

3672-2021-12

Länsstyrelsen Västerbotten

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2021-04-29 16:58
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Från:                                  "Anna Holm" <annah.bby@gmail.com>
Skickat:                             Tue, 27 Apr 2021 14:36:05 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Hundattack

Hej 

Ja, jag och min man har läst. Vi kan inte säga att Sten hade hundarna i koppel när han åkte iväg 
med skoter. Min man minns att en hundsele låg kvar på marken där överfallet skedde. Om 
Solveig tagit av hunden sele för att komma loss vet jag inte jag minns att han höll hundarna i en 
hand med en hand på skotern. Det spelar kanske inte någon större roll men både jag och min man 
reagerade på att det såg väldigt okontrollerat ut och vi misstänker att han tappade kontrollen 
över/tappade hundarna påväg hem. 

Jag har fortfarande inte vågat gå ut med vår andra hund på promenader annat än på vår gård. Jag 
känner mig väldigt otrygg och stressad över att de här hundarna kan dyka upp var som helst här i 
byn.
När kan vi få mer information från er hur ni hanterar ärendet?

Vänligen
Anna

Den tis 27 apr. 2021 kl 13:42 skrev Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>:

Hej! 

 

Har du hunnit läsa igenom anteckningarna? 

 

Med vänlig hälsning

____________________________________
Elina Sjölander 
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
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Från: Anna Holm <annah.bby@gmail.com> 
Skickat: den 22 april 2021 10:52
Till: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Hundattack

 

Hej

 

Tack ska läsa när jag orkar och återkomma.

Jag gör vad jag kan för att du ska få all dokumentation, jag kan inte påverka att det tar tid både 
från sjukvården och veterinärerna i Vännäs. Kan inte veterinärerna i Vännäs delge dig all dok 
direkt? Vi har ju gett vårat medgivande om det både till dig och polisen.

 

/Anna

 

tors 22 apr. 2021 kl. 09:46 skrev Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>:

Hej!

 

Det går bra att skanna in och maila journalen. Jag har inte fått något från DV Vännäs ännu. 
Vore bra om handlingarna skickas in under denna vecka. 

 

Klistrar in den tjänsteanteckning som jag skrev efter vårt samtal den 13 april 2021 här nedan 
(kursiv text).

 

Undertecknad ringer upp anmälare Anna Holm den 13 april 2021 och frågar om vad som 
hände den 6 april 2021.
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Anna berättar att hon skulle ut och åka skidor med hunden tisdag den 6 april strax efter 
9.00. Hunden var kopplad med sele och koppel och Anna tar med sig hunden och åker på 
skaren ut på en stor åker. När hon kommit en bit på åkern ser hon på långt håll att Solveig 
Larsson kommer åkandes med två hundar. Anna stannar upp. Solveig stannar upp. Medan 
Anna funderar på hur hon ska göra så fortsätter Solveig att åka. 

 

Solveig åker längs älvkanten på ett skoterspår, i kanten av åkern. Anna tar in sin hund nära 
sig, tar kontakt med hunden och fortsätter att åka mitt på åkern i samma riktning som hon 
hade planerat. När Anna och Solveig var i jämnhöjd med varandra, men 25-50 meter ifrån 
varandra i sidled så byter Solveigs hundar riktning och drar iväg mot Anna och hennes 
hund Santos. Hundarna skäller på ett otrevligt sätt och är målmedvetna. Hundarna är 
kopplade med sele och koppel och sitter fast i Solveig. Solveig släpas efter hundarna. 

 

Solveigs hundar kastar sig över Santos, biter och kastar runt med honom. Anna ramlade 
omkull då hundarna kastar sig på Santos och det blir ett tumult. Anna skriker och försöker 
få hundarna att släppa Santos och blir då biten över ena handen. När Santos ger upp så 
släpper den ena hunden. Den andra håller kvar men släpper till slut.

 

Solveig ligger en bit ifrån och är kopplad till hundarna, några meter bort. Hon gör 
ingenting under själva attacken vad Anna minns.

 

Anna ringde 112, larmar polisen och ringer sedan sin man. Solveig ringer sin man som 
kommer dit före de andra. Anna minns att Solveig säger till sin man "Nu tar vi bort X och X 
(två hundnamn som Anna inte minns vad det var). Sten Sandgren (Solveigs man) tog med sig 
hundarna därifrån. Höll hundarnas koppel i en hand och körde skoter med den andra. 

 

Anna ropade åt Sten att han skulle stanna tills polisen kommer så att de får reda ut detta, 
men Sten svarar att "du bestämmer inte över mig". Sedan kommer Annas man springandes 
nedför åkern. Anna och hennes man åker med Santos till Distriktsveterinärerna i Vännäs. 
Santos är helt borta efter attacken men har ögonrörelser. Polisen hann inte komma till 
platsen innan de hade lämnat.

 

Santos avlivades hos veterinären då det inte fanns något att göra. Anna ska be om 
dokumentationen från DV Vännäs och skicka till undertecknad.
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Den tis 13 apr. 2021 kl 17:56 skrev Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>:

Hej!

 

Ja, vill gärna ha dokumentation från sjukvården om skadan.

 

 

Med vänlig hälsning

____________________________________
Elina Sjölander 
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ

 

 

 

Från: Anna Holm <annah.bby@gmail.com> 
Skickat: den 13 april 2021 17:45
Till: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Hundattack
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Hej

 

Ja, jag har besökt läkare. Det kan styrkas av journalanteckning. Vill du ta del av det? Jag 
hade tjockare handskar som hunden bet igenom. Polisen fotade ovansidan av min hand, så 
det finns att ta del av. Antar att du tar del av deras utredning? På undersidan av långfingret 
blev ett sår som de inte fotade men det såret var lite djupare och tog över leden. Se 
bifogat. Mest ont har jag idag i vänster handled efter kampen med att få bort hundarna. 
Ledbanden i hö handled är skadade och smärtar vid belastning och vridrörelser. Den 
största smärtan har jag i bröstet pga sorg, oro och ångest. 

 

Vänligen

Anna

 

tis 13 apr. 2021 kl. 17:21 skrev Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>:

Hej!

 

Tack för info! Har du varit till läkare på grund av bettet du fick i armen? Har du någon 
annan dokumentation av den skadan? Bild eller liknande?

 

Ärendet har diarienummer 287-3672-2021 hos oss. Du kan begära ut de handlingar som 
du vill ta del av. Då görs en sekretessprövning och de allmänna handlingar som inte 
skyddas av sekretess lämnas ut.

 

Med vänlig hälsning

____________________________________
Elina Sjölander 
Djurskyddshandläggare
010-225 42 76
elina.sjolander@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
www.lansstyrelsen.se/vasterbotten  
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Använd adressen vasterbotten@lansstyrelsen.se när du kommunicerar med oss via e-post. 
Kontaktar du oss i ett ärende, ange ärendets diarienummer. 

Följ ditt ärende i diariet på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten. 

Använd i första hand vår e-tjänst för att lämna in komplettering eller yttrande i ditt pågående ärende. 

Ska du skicka handlingar över 15 MB via e-post, kontakta oss innan via vasterbotten@lansstyrelsen.se.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 

 

 

Från: Anna Holm <annah.bby@gmail.com> 
Skickat: den 13 april 2021 14:21
Till: Sjölander Elina <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne: Hundattack

 

Hej Elina

 

Vi har pratat med veterinärerna i Vännäs och de ska skicka den dokumentation som 
finns till dig. 

 

Jag vill veta hur ärendet hanteras framöver och vad jag kan/ behöver göra för att ta del 
av de handlingar som finns och och skapas i ärendet? 

 

Med anledning av tidigare ärenden och yttranden som gjorts kopplat till hundägarna vill 
jag även säkerställa att du tar del av det. Är det något mer jag kan göra?
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Eftersom tidigare åtgärder inte varit tillräckliga för att stoppa/förebygga nya tillbud, 
skador och allvarliga olägenheter vill jag hävda att det nu behövs ett förbud för dessa 
ägare att ha hund. Åtgärder mot enskilda hundar räcker inte utan ett generellt förbud 
bör i detta fall vara bäst för alla inblandade djur och människor.

 

Vänligen

Anna Holm 

073-4427818
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Från:                                  "christina.stenling@polisen.se" <christina.stenling@polisen.se>
Skickat:                             Thu, 29 Apr 2021 06:58:49 +0100
Till:                                     "Sjölander Elina" <elina.sjolander@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Utlämande av begärda handlingar i 5000-K384418-21
Bilagor:                             5000-K384418-21_2021-04-06 11.40.44.jpg, 5000-K384418-21_2021-04-06 
11.40.41.jpg, Bild på finger ingiven av Anna 5000-K384418-21.jpg

Hej!
 
Mailade handlingarna igår men fick åter svar att mailet inte gick att leverera. Försöker skicka igen men 
dela upp handlingarna i två mail så hoppas jag på bättre lycka.
 
Hör av dig om du har frågor eller så.
 
Ha en fin dag!
 
// Kicki
 

Förundersökningsledare
Utredning 4 LPO Umeå
Telefon: 010-568 32 64
Mobil: 070-689 45 90
christina.stenling@polisen.se

Polismyndigheten
Box 463
901 09 Umeå
Besök: Ridvägen 10, Umeå
Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se
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1

Sjölander Elina

Från: christina.stenling@polisen.se
Skickat: den 29 april 2021 07:59
Till: Sjölander Elina
Ämne: Mail 2 gällande 5000-K384418-21
Bifogade filer: PM 5000-K384418-21.pdf; Förhör Cissi Tjernström 5000-K384418-21.pdf; Förhör Anna Holm 

5000-K384418-21.pdf; Anmälan K384418-21.pdf

Hej! 
 
Här kommer mail två med handlingarna. 
 
// Kicki 
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1 (4)

Postadress
901 86 Umeå

Telefon
010-225 40 00 

E-post
vasterbotten@lansstyrelsen.se

Webb
lansstyrelsen.se/vasterbotten

Underrättelse inför beslut
Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att besluta om föreläggande 
och/eller förbud enligt 8 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter avseende er hundhållning för att förebygga skada eller 
avsevärd olägenhet. 

Bifogade handlingar och uppgifter kommer att vara underlag för 
Länsstyrelsens beslut.

Innan Länsstyrelsen beslutar i frågan får ni nu tillfälle att yttra er i 
ärendet. Ni kan yttra er var för sig eller gemensamt. Ert/ditt yttrande 
ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 24 maj 2021.

Ni kan lämna dina uppgifter på något av följande sätt.

 Använd vår e-tjänst komplettering eller yttrande i ärende. Du får 
då en bekräftelse på att vi har mottagit dina uppgifter. I e-tjänsten 
väljer du Länsstyrelsen Västerbotten och anger ditt ärendes 
diarienummer 3672-2021. Du hittar e-tjänsten på 
www.lansstyrelsen.se. Skriv komplettering eller yttrande i 
sökrutan och tryck på sök.

 Skicka e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Skriv 
diarienummer 3672-2021 och komplettering eller yttrande i 
ämnesraden.

 Skicka ett vanligt brev till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 
Umeå.

Observera att ni bara behöver skicka in era dokument en gång.

När tiden för yttrande har löpt ut kommer Länsstyrelsen att fatta sitt 
beslut, även om ni inte har yttrat er.

Elina Sjölander
Djurskyddshandläggare

Underrättelse
Datum
2021-04-29

Ärendebeteckning

287-3672-2021

Solveig Larsson
Sten Sandgren
Gubböle 325
90593 Umeå 
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Underrättelse
2 (4)Länsstyrelsen Västerbotten

2021-04-29 287-3672-2021

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
Följande handlingar i ärende 287-3258-2019

1. Anmälan (översänd från polismyndigheten), ink 2019-04-02, 
dnr 287-3258-2019-1

2. Tjänsteanteckning vid samtal, dat 2019-04-02, dnr 287-3258-
2019-2

3. Komplettering med bilder och text, ink 2019-04-04, dnr 287-
3258-2019-3

4. Komplettering med bild på hund, ink 2019-04-05, dnr 287-
3258-2019-4

5. Komplettering med frågor, ink 2019-04-08, dnr 287-3258-
2019-5

6. Komplettering med bilder och text från tidigare händelse, ink 
2019-04-08, dnr 287-3258-2019-7

7. Meddelande om begärda handlingar, ink 2019-04-09, dnr 287-
3258-2019-9

8. Utdrag ur centrala hundregistret, dat 2019-04-10, dnr 287-
3258-2019-11

9. Utdrag ur centrala hundregistret, dat 2019-04-10, dnr 287-
3258-2019-12

10. Handlingar från Polismyndigheten, ink 2019-04-10, dnr 287-
3258-2019-13

11. Yttrande över djurhållning, ink 2019-04-15, dnr 287-3258-
2019-14

12. Komplettering med information, ink 2019-05-12, dnr 287-
3258-2019-16

13. Information om tidigare händelse, ink 2019-05-15, dnr 287-
3258-2019-17 

Följande handlingar i ärende 287-4092-2019
14. Anmälan (översänd från Polismyndigheten), ink 2019-04-30, 

dnr 287-4092-2019-1
15. Tjänsteanteckning vid samtal, dat 2019-04-30, dnr 287-4092-

2019-2
16. Tjänsteanteckning om samtal, dat 2019-04-30, dnr 287-4092-

2019-3
17. Komplettering med uppgifter, ink 2019-05-02, dnr 287-4092-

2019-5
18. Fotografier på skador, ink 2019-05-03, dnr 287-4092-2019-8
19. Fotografier fortsättning, ink 2019-05-03, dnr 287-4092-2019-9
20. Journalutdrag, ink 2019-05-14, dnr 287-4092-2019-10
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Underrättelse
3 (4)Länsstyrelsen Västerbotten

2021-04-29 287-3672-2021

21. Underrättelse inför beslut, dat 2019-05-16, dnr 287-4092-
2019-11

22. Journalutdrag, ink 2019-05-17, dnr 287-4092-2019-12
23. Yttrande, ink 2019-06-17, dnr 287-4092-2019-17
24. Beslut om att avsluta ärende, dat 2019-07-15, dnr 287-4092-

2019-18

Följande handling i ärende 287-4131-2019
25. Anmälan (översänd från Polismyndigheten), ink 2019-05-02, 

dnr 287-4131-2019-1

Följande handlingar i ärende 287-8475-2019
26. Anmälan, dat 2019-10-02, dnr 287-8475-2019-1
27. Yttrande, ink 2019-12-06, dnr 287-8475-2019-4
28. Yttrande (komplettering), ink 2019-12-10, dnr 287-8475-2019-

5
29. Meddelande om avslut av ärende, dat 2020-01-16, dnr 287-

8475-2019-6

Följande handling i ärende 287-9026-2019
30. Anmälan, dat 2019-10-21, dnr 287-9026-2019-1

Följande handling i ärende 287-9221-2019
31. Anmälan (översänd från polismyndigheten), ink 2019-10-25, 

dnr 287-9221-2019-1

Följande handling i ärende 287-9970-2019
32. Anmälan, ink 2019-11-17, dnr 287-9970-2019-1

Följande handling i ärende 287-10994-2019
33. Anmälan, ink 2019-12-16, dnr 287-10994-2019-1

Följande handling i ärende 287-1069-2020
34. Anmälan, ink 2020-02-01, dnr 287-1069-2020-1

Följande handling i ärende 287-1062-2020
35. Anmälan, ink 2020-02-02, dnr 287-1062-2020-1

Följande handlingar i ärende 287-1256-2020
36. Anmälan, ink 2020-02-07, dnr 287-1256-2020-1
37. Meddelande om hund, ink 2020-03-06, dnr 287-1256-2020-3
38. Information angående hundhållning, ink 2020-04-19, dnr 287-

1256-2020-4
39. Beslut om att avsluta ärende, dat 2020-06-09, dnr 287-1256-

2020-5
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Underrättelse
4 (4)Länsstyrelsen Västerbotten

2021-04-29 287-3672-2021

Följande handlingar i ärende 287-3672-2021
40. Anmälan (översänd från polismyndigheten), ink 2021-04-07, 

dnr 287-3672-2021-1
41. Tjänsteanteckning vid samtal, dat 2021-04-09, dnr 287-3672-

2021-4
42. Tjänsteanteckning vid samtal, dat 2021-04-13, dnr 287-3672-

2021-5
43. Tjänsteanteckning vid samtal med anmälaren, dat 2021-04-13, 

dnr 287-3672-2021-6
44. Utdrag ur centrala hundregistret, dat 2021-04-13, dnr 287-

3672-2021-7
45. Utdrag ur centrala hundregistret, dat 2021-04-13, dnr 287-

3672-2021-8
46. Komplettering från anmälaren, ink 2021-04-13, dnr 287-3672-

2021-9
47. Komplettering från anmälaren, ink 2021-04-22, dnr 287-3672-

2021-10
48. Komplettering med journalutdrag, ink 2021-04-23, dnr 287-

3672-2021-11
49. Tjänsteanteckning vid samtal med djurhållare, dat 2021-04-21, 

dnr 287-3672-2021-12
50. Komplettering från anmälaren, ink 2021-04-27, dnr 287-3672-

2021-13
51. Bilder från polisen, ink 2021-04-29, dnr 287-3672-2021-14
52. Komplettering med handlingar, ink 2021-04-29, dnr 287-3672-

2021-15

Följande handling i ärende 282-4290-2021
53. Kontrollrapport, dat 2021-04-29, dnr 282-4290-2021-3
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