
	  
	   	  

	  
 

2015-04-20 
Sida 1/4 

	  
	  

	  
SKK/Assistanshundsrådet nr 2/2015	  
2015-04-20 
§ 25 - § 37 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Kennelklubbens	  Assistanshundsråd	  
måndagen	  den	  20	  april	  2015.	  
	  

Närvarande:	  

Ordinarie	  ledamöter:	  

Ulf	  Uddman	  (ordf),	  Liselotte	  Carlén,	  Viveka	  Lindström,	  Susanne	  Lund,	  Emmelie	  Reinson	  
	  

Adjungerade:	  

Curt	  Blixt	  
	  
Anmält	  förhinder:	  
Kerstin	  Jonsson,	  Yvonne	  Larsdotter	  
	  

Protokoll:	  

Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  

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

§	  26	   Val	  av	  justerare	  
Susanne	  Lund	  utsågs	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
	  

§	  27	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreslagen	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
	  

§	  28	   Föregående	  protokoll	  nr	  1/2015	  
Protokollet	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
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§	  29	   Ekonomisk	  rapport	  

Ulf	  Uddman	  lämnade	  en	  rapport	  över	  SKKs	  kostnader	  för	  assistanshundsverksamheten	  
som	  uppgår	  till	  75	  kkr	  under	  årets	  första	  kvartal.	  Finansiering	  sker	  av	  medel	  avsatta	  
tidigare	  år	  för	  verksamheten.	  Kostnaderna	  består	  främst	  av	  köpta	  tjänster,	  
monterhyror	  samt	  produktion	  av	  informationsmaterial.	  
	  
	  

§	  30	   Uppdragsförteckning	  
-‐ Länk	  till	  föreningen	  Hjälpande	  Tassar	  finns	  nu	  på	  SKKs	  webbplats.	  
-‐ Distribution	  av	  elektroniska	  nyhetsbrev,	  tekniken	  finns	  för	  ev	  framtida	  behov.	  
-‐ Besöksstatistik	  från	  1177.se,	  uppdraget	  kvarstår.	  
-‐ Deltagande	  i	  Leva	  &	  fungera	  mässa	  i	  Göteborg.	  Viveka	  Lindström	  lämnade	  

rapport	  från	  den	  tre	  dagar	  långa	  mässan	  som	  var	  välbesökt	  med	  många	  
intresserade	  deltagare.	  Uppskattningsvis	  ca	  600	  informationsblad	  delades	  ut	  
och	  Hjälpande	  Tassar	  m	  fl	  brukare,	  förare	  och	  instruktörer	  arrangerade	  
uppvisningar.	  Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Viveka	  Lindström	  att	  skriva	  en	  
kort	  rapport,	  samt	  åt	  Lena	  Heimlén	  att	  distribuera	  rapporten	  till	  övriga	  i	  rådet.	  

-‐ Uppdraget	  att	  meddela	  en	  brukare	  om	  ett	  icke	  godkänt	  årsprov	  är	  utfört	  såväl	  
muntligt	  som	  skriftligt,	  vilket	  har	  resulterat	  i	  flera	  skrivelser	  från	  brukaren	  
ifråga.	  Ulf	  Uddman	  fick	  i	  uppdrag	  att	  skicka	  brev	  för	  kännedom	  till	  övriga	  i	  
rådet,	  samt	  att	  besvara	  frågor	  från	  brukaren	  om	  ytterligare	  förtydliganden	  är	  
nödvändiga.	  

-‐ Testpersoner	  för	  vidareutbildning	  av	  instruktörer	  (alarmerande	  hundar	  för	  
personer	  med	  diabetes).	  Då	  inga	  instruktörer	  anmält	  intresse,	  stryks	  uppdraget.	  

-‐ Dekaler	  ”Här	  är	  assistanshundar	  välkomna”.	  Original	  framtaget	  av	  SKKs	  
marknadsavdelning.	  Tryck	  och	  distribution	  får	  anstå	  till	  efter	  sommaren.	  

	  
Övriga	  punkter	  i	  uppdragsförteckningen	  är	  vilande	  till	  dess	  att	  besked	  kommer	  från	  
MFD	  om	  assistanshundsverksamheten	  i	  framtiden.	  
	  
	  

§	  31	   	  Lämplighetstester,	  hundar	  under	  utbildning,	  examinationer	  och	  årsprov	   	  
Viveka	  Lindström	  lämnade	  lägesrapport.	  
Datum	  för	  lämplighetstester	  är	  bokade	  i	  Stockholm	  och	  Göteborg,	  vilket	  uppdrogs	  åt	  
Lena	  Heimlén	  att	  lägga	  upp	  på	  SKKs	  webbsida.	  Ett	  tjugotal	  anmälningar	  till	  
lämplighetstest	  har	  inkommit	  hittills	  och	  vid	  behov	  kommer	  ytterligare	  provdatum	  och	  
–platser	  bokas	  in.	  
Åtta	  examinationer	  är	  inbokade	  hittills	  i	  år	  samt	  ett	  tiotal	  årsprov.	  Några	  hundar	  har	  
avskrivits	  på	  grund	  av	  ålder.	  
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§	  32	   Statistik	  handlagda	  ärenden	  

Lena	  Heimlén	  presenterade	  statistik	  över	  inkomna	  ärenden,	  knappt	  90	  hittills	  i	  år	  och	  
informerade	  om	  det	  ökade	  antalet	  förfrågningar	  från	  socialsekreterare,	  handläggare	  
och	  personliga	  assistenter.	  
	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  att	  arbete	  pågår	  inom	  Försäkringskassan	  att	  utforma	  
riktlinjer	  för	  en	  mer	  enhetlig	  bedömning	  av	  rimliga	  merkostnader	  för	  assistanshund	  
inom	  ramen	  för	  handikappersättningen.	  
	  

§	  33	   Information	  från	  ordförande,	  ledamöter,	  adjungerade	  och	  sekreteraren	  
Ulf	  Uddman	  informerade	  om	  kontakterna	  med	  ansvarig	  handläggare	  vid	  Myndigheten	  
för	  Delaktighet	  (MFD)	  angående	  kommande	  upphandling	  av	  stödfunktion	  för	  
assistanshundsverksamheten.	  Förstudie	  pågår	  och	  tidigare	  angiven	  tidplan	  kommer	  
troligen	  att	  förändras.	  I	  avvaktan	  på	  beslut	  om	  verksamheten	  har	  avtalet	  med	  Lena	  
Heimlén	  förlängts	  till	  och	  med	  30	  september	  och	  Yvonne	  Larsdotter	  kommer	  att	  
handha	  allt	  praktiskt	  på	  SKKs	  kansli	  tills	  vidare.	  Verksamheten	  med	  lämplighetstester	  
fortgår,	  liksom	  examinationer	  och	  årsprov	  för	  de	  ekipage	  som	  redan	  är	  inne	  i	  SKKs	  
system.	  	  
	  
Viveka	  Lindström	  påpekade	  vikten	  av	  aktuell	  information	  till	  instruktörer	  och	  brukare	  
och	  assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Lena	  Heimlén	  att	  via	  e-‐post	  skicka	  den	  nyligen	  
framtagna	  informationsfoldern	  till	  SKK-‐certifierade	  instruktörer,	  samt	  uppdrog	  åt	  
Yvonne	  Larsdotter	  att	  skicka	  ut	  samma	  information	  till	  brukarna.	  
	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  om	  vissa	  brister	  i	  kännedom	  om	  hur	  examination	  går	  
till,	  vilket	  kan	  medföra	  såväl	  irritation	  och	  onödiga	  kostnader	  för	  brukare/hundägare.	  
Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  notera	  i	  uppdragsförteckningen	  att	  under	  hösten	  
arrangera	  informationsmöte	  för	  instruktörer,	  om	  SKK	  skulle	  få	  MFDs	  uppdrag.	  
	  
	  

§	  34	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor.	  
	  
	  

§	  35	   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	  inga	  ärenden	  behöver	  undantas	  från	  offentliggörande	  
innan	  protokollet	  är	  justerat.	  
	  
	  
	  



	   	  
SKK/Assistanshundsrådet 

nr 2/2015 
2015-04-20 

Sida 4/4 
	  
	  

	  
§	  36	   Nästa	  möte	  

Rådet	  beslöt	  att	  hålla	  ett	  kortare	  telefonmöte,	  liknande	  dagens,	  tisdagen	  den	  2	  juni	  kl	  
10.00	  –	  11.00.	  	  
	  
	  

§	  37	  	   Avslutning	  
Ulf	  Uddman	  tackade	  de	  närvarande	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
Ulf	  Uddman	   	   	   	   Susanne	  Lund	  
Ordförande	  


