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SKK/Assistanshundsrådet nr 1/2015
2015-02-10
§ 1 - § 24

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd
tisdagen den 10 februari 2015.
Närvarande:
Ordinarie ledamöter:
Ulf Uddman (ordf), Kerstin Jonsson, Viveka Lindström, Susanne Lund, Emmelie Reinson
Adjungerade:
Curt Blixt, Yvonne Larsdotter
Anmält förhinder:
Liselotte Carlén, Marie Fogelquist
Protokoll:
Lena Heimlén

§1

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Viveka Lindström utsågs att justera dagens protokoll.

§3

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med följande tillägg under § 21 Övriga frågor:
‐ Tillgänglighet för assistanshundsekipage
‐ Fråga om utbildning av instruktör via lärlingssystem

§4

Föregående protokoll nr 5/2014
§ 95 Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov
Önskemål från Viveka Lindström att förtydliga att det är lämplighetstester som avses
med skrivningen ”några nya tester har ej genomförts sedan föregående möte. Ej heller
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finns några nya planerade, i väntan på beslut om ev finansiering och framtida
uppdrag.”
Protokollet lades därefter till handlingarna.

§5

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en skriftlig rapport. SKKs kostnader för
assistanshundsverksamheten uppgick till 121 000 kronor under 2014 vilket ligger inom
det budgeterade.

§6

SKKs uppdrag – ansökan till Socialdepartementet
Socialdepartementet har ännu inte besvarat SKKs ansökan om medel för att
upprätthålla verksamheten under 2015, men meddelar att Myndigheten för
delaktighet, MFD, kommer att få i uppdrag att upphandla kvalitetssäkring av
assistanshundsverksamheten. SKK kommer att lägga anbud på verksamheten så snart
innehållet i upphandlingen blir känt. Assistanshundsrådet uppdrog åt Ulf Uddman att
kontakta ansvarig tjänsteman på MFD.
Enligt uppgift kommer anbud behandlas under våren och därefter kan förhoppningsvis
klara besked lämnas till samtliga berörda. Till dess beslut är fattat om framtiden,
fortsätter SKKs assistanshundsverksamhet i ungefär samma omfattning som under
2013‐2014, med undantag för att inga nya ekipage tas in i verksamheten. De hundar
som är under utbildning, eller har godkänts vid lämplighetstest men ännu inte påbörjat
utbildning, fortsätter planenligt. Assistanshundsrådet kommer dessutom att
genomföra årsprov för de ekipage som är examinerade inom SKK, eller som gjort
årsprov inom SKK 2013‐2014.
Assistanshundsrådet konstaterade att flera hundar har anmälts till Lämplighetstest,
varför rådet beslöt att boka två testtillfällen i slutet av april, ett i Göteborg och ett i
Stockholm, och uppdrog åt Curt Blixt och Viveka Lindström att boka datum samt
kontakta berörda hundägare.

§7

Uppdragsförteckning
Assistanshundsrådet gick igenom utsänd uppdragsförteckning och konstaterade att
merparten av uppdragen kommer att vara vilande till dess att beslut om framtiden
fattats av Myndigheten för delaktighet.
Gällande SKKs ansökan till Allmänna Arvsfonden har Ulf Uddman, enligt uppdrag,
kontaktat Arvsfonden för att få information om de liknande projekt som Arvsfonden
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hänvisat till i sitt avslag på ansökan. Arvsfonden har dock inte kunnat hänvisa till några
projekt, ej heller velat lämna någon närmare motivering till sitt avslag.
Förslag till dekal har tagits fram av SKKs marknadsavdelning. Assistanshundsrådet
önskar komplettera med bild av person som inte är rullstolsburen och uppdrog åt Lena
Heimlén att kontakta marknadsavdelningen.

§8

Dokumentöversikt
Assistanshundsrådet gick igenom utsänd dokumentöversikt. Genomgång av dokument
och blanketter pågår enligt tidigare uppdrag till Viveka Lindström och Lena Heimlén.
Rådet konstaterade att i kommande anbud bör även behovet av ny webbsida ingå.

§9

Instruktörer 2015
Assistanshundsrådet konstaterade att det utskick som gjordes till SKKs certifierade
assistanshundsinstruktörer i slutet av 2014 besvarats av majoriteten av instruktörerna,
de flesta har dessutom meddelat att de önskar kvarstå som instruktörer inom SKK. Två
instruktörer har meddelat att de inte önskar behålla sin certifiering, fyra instruktörer
har ej besvarat förfrågan och en person har ej gått att nå.
De instruktörer som meddelat att de kvarstår inom SKK finns upptagna på
förteckningen över SKKs assistanshundsinstruktörer och har därmed förbundit sig att
följa SKKs regelverk. De som svarat nej eller ej besvarat utskicket är borttagna ur
förteckningen och de täcken ”Assistanshund under utbildning” som skickats ut till
dessa instruktörer, ska omgående returneras till Svenska Kennelklubbens kansli.
Till dess det finns beslut hur verksamheten ska bedrivas framöver kommer inga nya
instruktörer att certifieras, vilket innebär att den ansökan om certifiering som inkom
till Assistanshundsrådet 2015‐02‐10 bordläggs tills vidare.

§ 10

Täcken, id‐kort och avtal ‐ lägesrapport
Yvonne Larsdotter rapporterade om lagersaldot, behovet av flera täcken och den
kompletterande beställning som gjorts till nuvarande leverantör. Besked om
leveranstid föreligger ännu inte, vilket ytterligare bekräftar behovet av att byta
leverantör.
Yvonne Larsdotter informerade att id‐kort med förlängd giltighetstid har skickats ut till
berörda förare, såväl examinerade ekipage som ekipage under utbildning.
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§ 11

Revidering av tjänstetäcke
Emmelie Reinson informerade om att prisuppgift från nya möjliga leverantörer ännu ej
inkommit, vilket innebär att ytterligare leverantör bör kontaktas snarast.

§ 12

Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov
Under 2014 genomfördes 40 lämplighetstester, åtta examinationer och fjorton
årsprov. Ett fåtal lämplighetstestade hundar utbildas i annan regi än SKK, några har
inte kunnat påbörja utbildning av ekonomiska skäl och ett antal är i utbildning hos
olika företag varför Assistanshundsrådet inte tar del av träningsrapporter. Tolv ekipage
är under pågående utbildning och kommer att examineras under året.
Viveka Lindström informerade om ett ekipage som skulle genomgått årsprov under
2014 men trots erbjudanden vid två tillfällen om årsprov på brukarens hemort har
årsprov ej kunnat genomföras. Brukaren har vid ett flertal tillfällen kontaktats på olika
sätt, men har ej besvarat vare sig mail, sms eller telefonsamtal.
SKK kommer att skriva brev till brukaren och uppmana henne att återlämna täcket om
hon inte kan visa hunden på årsprov inom 1 månad. Hon kan erbjudas juridisk hjälp vid
eventuell tvist med leverantör.
Viveka Lindström informerade om ett ekipage som genomfört årsprov där hunden inte
klarat miljökraven; den har uppvisat tydlig rädsla och obehag i ett flertal situationer.
Brukaren har inte kunnat acceptera denna bedömning och därför tas ärendet upp i
Assistanshundsrådet.
Assistanshundsrådet förde en mycket ingående och lång diskussion kring ärendet.
Hunden har utbildats av en annan organisation och har under många år varit ett stort
och viktigt stöd för brukaren, som nu i SKKs regi utbildar en ny assistanshund.
Assistanshundsrådet fann att hunden inte uppfyller de krav som Svenska
Kennelklubben ställer på hundar som godkänns att bära SKKs tjänstetäcke. Det finns
inte skäl att frångå SKKs krav, inte minst med tanke på att hunden snart är 11 år och
att brukaren påbörjat utbildning med en ny hund. Rådet uppdrog åt Kerstin Jonsson
att meddela brukaren rådets beslut.
Denna del av § 12 förklarades omedelbart justerad.
Angående brukare som ansöker att göra årsprov för hundar examinerade av andra
organisationer än Svenska Kennelklubben, beslöt Assistanshundsrådet att dessa
ansökningar inte kan behandlas innan beslut fattats om hur assistanshunds‐
verksamheten ska bedrivas framöver.

§ 13

Rapport från arbetsgrupp ‐ Assistanshundar för personer med epilepsi
Inget att rapportera.
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§ 14

Rapport från arbetsgrupp – Assistanshundar för personer med diabetes
Inget att rapportera.

§ 15

Rapport från arbetsgrupp – psykisk ohälsa
Emmelie Reinson informerade om det ekipage som nu är under utbildning och då
utbildningen är föremål för utvärdering inför upprättande av tester och måldokument
uppdrogs åt Emmelie Reinson att skicka kopior av träningsrapporter till SKK.

§ 16

Informationsmaterial, mässdeltagande mm
Ulf Uddman informerade att SKKs marknadsavdelning för närvarande arbetar med att
färdigställa den ppt‐presentation som Assistanshundsrådet beslutat ska produceras.
Assistanshundsrådet diskuterade även de förslag om deltagande i olika mässor som
framförts och beslöt att genomföra tidigare beslutat deltagande i Leva & fungera i
Göteborg och uppdrog åt Viveka Lindström att kontakta Carina Jägrén på SKKs kansli.
I övrigt beslöt Assistanshundsrådet att avvakta beslut om ytterligare
informationsinsatser till dess att beslut om hur verksamheten ska bedrivas i framtiden
föreligger.

§ 17

Försäkring Assistanshund
Ulf Uddman informerade om att Agria inlett justeringar av livvärden för
assistanshundar och att bolaget informerats om dagsläget och den osäkerhet som
råder kring assistanshundsverksamheten i framtiden.

§ 18

Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser.

§ 19

Statistik handlagda ärenden
Assistanshundsrådet tog del av statistik över handlagda ärenden under 2014 och första
månaden 2015 och konstaterade att antalet ärenden är relativt konstant, liksom
ärendenas art. Rådet uppdrog åt Lena Heimlén att kontakta ansvarig för informationen
på www.1177.se för information om antal sökningar som rör Assistanshundsrådet.
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§ 20

Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Viveka Lindström lämnade kort rapport om Assistanshundsrådets deltagande i Sthlm
Hundmässa i december 2014.
Emmelie Reinson informerade om ett fall där hund som godkänts vid ett av Svenska
Kennelklubbens lämplighetstest, av bidragsgivare hänvisats till instruktör som inte är
certifierad av SKK. Assistanshundsrådet uppdrog åt Emmelie Reinson att kontakta
bidragsgivaren.
Lena Heimlén informerade om önskemål som framförts av brukare och instruktörer
om löpande information om assistanshundsverksamheten. Assistanshundsrådet
uppdrog åt Ulf Uddman och Lena Heimlén att se över möjligheterna att skapa rutiner
för nyhetsbrev och även eventuellt förutsättningar att bidra till bildandet av olika
nätverk. Rådet uppdrog vidare till Lena Heimlén att länka till organisationen Hjälpande
Tassar från SKKs webbplats.

§ 21

Övriga frågor
Assistanshundsrådet diskuterade framtida arbete för ökad tillgänglighet för
assistanshundsekipage och beslöt att i det anbud som ska lämnas till MFD måste
arbete för ökad tillgänglighet ingå, både i SKKs regi och i samverkan med andra
berörda organisationer.

§ 22

Beslut i under sammanträdet behandlade ärenden som inte får offentliggöras innan
protokollet är justerat samt punkter som ska publiceras på SKKs webbplats och/eller
i Hundsport Funktionär
Assistanshundsrådet beslöt att ärendet gällande hund som ej godkänts vid årsprov inte
får offentliggöras innan protokollet är justerat.

§ 23

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 20 april kl 10.00 – ca 15.00 på SKKs kansli.
Innan dess kommer ordförande att kalla ledamöterna till telefonmöte med anledning
av MFDs upphandling.

§ 24

Avslutning
Ulf Uddman tackade de närvarande och avslutade mötet.
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Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Viveka Lindström

