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SKK/Assistanshundsrådet nr 3/2015	  
2015-04-20 
§ 38 - § 51 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Kennelklubbens	  Assistanshundsråd	  
tisdagen	  den	  2	  juni	  2015.	  
	  

Närvarande:	  

Ordinarie	  ledamöter:	  

Ulf	  Uddman	  (ordf),	  Marie	  Fogelquist,	  Kerstin	  Jonsson,	  Viveka	  Lindström,	  Susanne	  Lund,	  
Emmelie	  Reinson	  
	  

Adjungerade:	  

Curt	  Blixt	  
	  
Anmält	  förhinder:	  
Liselotte	  Carlén,	  Yvonne	  Larsdotter	  
	  

Protokoll:	  

Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  

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

§	  39	   Val	  av	  justerare	  
Emmelie	  Reinson	  utsågs	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
	  

§	  40	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreslagen	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
	  

§	  41	   Föregående	  protokoll	  nr	  2/2015	  
Protokollet	  lades	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
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§	  42	   Ekonomisk	  rapport	  
Ulf	  Uddman	  lämnade	  en	  rapport	  över	  SKKs	  kostnader	  för	  assistanshundsverksamheten	  
som	  uppgår	  till	  127	  kkr	  under	  årets	  första	  fem	  månader.	  Finansiering	  sker	  av	  medel	  
avsatta	  tidigare	  år	  för	  verksamheten.	  Kostnaderna	  består	  främst	  av	  köpta	  tjänster,	  
monterhyror	  samt	  produktion	  av	  informationsmaterial	  och	  följer	  budget.	  
	  
	  

§	  43	   Uppdragsförteckning	  
Ett	  flertal	  punkter	  kunde	  strykas	  från	  förteckningen;	  informationsfolder	  om	  nuläget	  har	  
gått	  ut	  till	  samtliga	  SKK-‐certifierade	  instruktörer	  och	  assistanshundsförare	  mm.	  Övriga	  
punkter	  är	  vilande	  till	  dess	  att	  besked	  kommer	  från	  MFD	  om	  assistanshunds-‐
verksamheten	  i	  framtiden.	  
	  
Brev	  har	  gått	  ut	  från	  SKKs	  kansli	  till	  samtliga	  brukare	  som	  innehar	  SKKs	  
tjänstehundstäcke,	  att	  beteckningen	  AH	  nu	  kan	  registreras	  i	  SKK	  Hunddata.	  Avseende	  
BPH	  registreras	  dessa	  även	  för	  oregistrerade	  hundar	  och	  kan	  sökas	  via	  
tävlingslicensnummer	  i	  SKK	  Avelsdata.	  Protokoll	  från	  BPH/Lämplighetstest	  skickas	  ut	  
till	  samtliga	  deltagare	  efter	  genomfört	  test.	  
	  
Assistanshundsrådet	  förde	  en	  ingående	  diskussion	  kring	  uppdraget	  att	  ytterligare	  
informera	  brukare	  vars	  hund,	  som	  utbildats	  i	  annan	  organisation,	  ej	  uppfyller	  SKKs	  krav	  
för	  att	  examineras	  och	  som	  brukaren	  vägrat	  acceptera.	  Rådet	  konstaterade	  att	  
information	  getts	  inför	  årsprovet	  som	  genomförts	  helt	  enligt	  SKKs	  regler	  samt	  att	  man	  
varit	  mycket	  tillmötesgående	  och	  bland	  annat	  låtit	  brukaren	  bestämma	  plats	  och	  
tidpunkt	  för	  årsprovet	  samt	  fått	  tillgång	  till	  examinationsdokument	  för	  att	  kunna	  
förbereda	  sig	  på	  de	  moment	  som	  ingår	  i	  ett	  årsprov.	  Brukaren	  har	  valt	  att	  offentliggöra	  
sitt	  missnöje	  i	  olika	  media,	  vilket	  inte	  påverkar	  eller	  förändrar	  Assistanshundsrådets	  
beslut.	  Med	  facit	  i	  hand	  kan	  rådet	  bara	  beklaga	  att	  försöken	  att	  hitta	  en	  lösning	  för	  
brukaren	  inte	  gett	  önskat	  resultat.	  
	  
	  

§	  44	   	  Lämplighetstester,	  hundar	  under	  utbildning,	  examinationer	  och	  årsprov	   	  
Viveka	  Lindström	  lämnade	  lägesrapport.	  Hittills	  i	  år	  har	  fjorton	  ekipage	  genomfört	  
lämplighetstest.	  Ett	  tilläggsprov	  i	  Göteborg	  har	  genomförts	  där	  hunden	  ej	  kunde	  
godkännas.	  Assistanshundsrådet	  diskuterade	  vikten	  av	  att	  instruktörer	  är	  tydliga	  med	  
att	  informera	  förare/brukare	  om	  att	  hund	  alltid	  måste	  godkännas	  vid	  lämplighetstest	  
innan	  utbildning	  kan	  påbörjas.	  
	  
För	  det	  fall	  SKK	  får	  MFDs	  uppdrag	  gällande	  assistanshundsverksamheten	  är	  det	  högsta	  
prioritet	  att	  arrangera	  informationsmöte	  för	  samtliga	  instruktörer.	  
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Under	  sommaren	  kommer	  ett	  antal	  examinationer	  att	  genomföras	  med	  ekipage	  som	  
påbörjat	  sin	  utbildning	  under	  föregående	  år.	  
	  
	  

§	  45	   Försäkring	  assistanshund	  
Konstaterades	  att	  Agria	  infört	  möjlighet	  att	  försäkra	  assistanshundar,	  dels	  under	  
utbildning	  upp	  till	  90	  000	  kronor	  och	  dels	  examinerade	  hundar	  upp	  till	  180	  000	  kronor.	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  följa	  upp	  så	  att	  det	  inte	  råder	  några	  
tveksamheter	  angående	  villkoren,	  t	  ex	  Agrias	  möjligheter	  att	  få	  uppgifter	  om	  
assistanshundar	  verifierade	  via	  SKK.	  
	  
	  

§	  46	   Statistik	  handlagda	  ärenden	  
Lena	  Heimlén	  presenterade	  statistik	  över	  inkomna	  ärenden	  och	  rådet	  konstaterade	  att	  
det	  finns	  ett	  relativt	  stort	  behov	  av	  att	  kunna	  få	  information	  via	  såväl	  e-‐post	  som	  
telefon.	  
	  
	  

§	  47	   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.	  Förstudien	  presenteras	  för	  myndighetens	  
upphandlingsjurist	  inom	  kort	  vilket	  innebär	  att	  upphandling	  troligen	  inte	  kommer	  att	  
gå	  ut	  förrän	  i	  augusti.	  
	  
Viveka	  Lindström	  föredrog	  ett	  antal	  föranmälda	  ärenden.	  

-‐ Brukare	  som	  uteblivit	  från	  årsprov	  och	  som	  därefter	  varken	  besvarar	  
telefonsamtal,	  e-‐post	  eller	  post.	  Då	  nu	  alltför	  lång	  tid	  gått	  efter	  att	  årsprov	  
skulle	  genomförts	  ska	  täcke	  och	  legitimation	  återkallas.	  Assistanshundsrådet	  
uppdrog	  åt	  Ulf	  Uddman	  att	  tillskriva	  brukaren.	  

-‐ Grad	  av	  funktionsnedsättning	  för	  att	  anses	  lämplig	  att	  ha	  assistanshund?	  
Assistanshundsrådet	  diskuterade	  ingående	  vilka	  diagnoser/nedsättningar	  av	  
funktioner	  som	  kan	  komma	  ifråga	  och	  beslöt	  att	  för	  det	  fall	  SKK	  får	  MFDs	  
uppdrag	  gällande	  assistanshundsverksamheten	  ska	  en	  arbetsgrupp	  tillsättas	  att	  
utarbeta	  ett	  graderingsverktyg.	  

-‐ Beslut	  gällande	  ansökan	  om	  assistanshund,	  fråga	  om	  ”jäv”.	  
Assistanshundsrådet	  biföll	  Viveka	  Lindströms	  förslag	  att	  vid	  ansökningar	  från	  
personer	  som	  är	  kända	  för	  en	  eller	  flera	  personer	  i	  rådet,	  ska	  en	  grupp	  om	  
minst	  två	  personer	  som	  inte	  har	  vän-‐	  eller	  släktförhållande	  med	  den	  sökande	  
behandla	  ansökan.	  

-‐ Instruktör	  från	  nivå	  1	  till	  nivå	  2.	  Förslag	  att	  utöver	  tre	  utbildade	  ekipage	  ska	  
instruktören	  skriva	  en	  redogörelse	  för	  ett	  av	  ekipagen	  för	  mer	  information	  till	  
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Assistanshundsrådet	  inför	  beslut	  om	  certifiering	  till	  nivå	  2.	  Assistanshundsrådet	  
beslöt	  i	  enlighet	  med	  förslaget	  och	  uppdrog	  åt	  Viveka	  Lindström	  att	  
komplettera	  gällande	  regelverk	  samt	  uppdrog	  åt	  Lena	  Heimlén	  att	  publicera	  
förändringarna	  på	  SKKs	  webbsida.	  

	  
Marie	  Fogelquist	  väckte	  fråga	  om	  ansvars-‐	  och	  avtalsförhållande	  mellan	  brukare,	  
instruktör	  nivå	  1	  och	  handledare	  (nivå	  2-‐	  instruktör).	  Efter	  en	  ingående	  diskussion	  
fastställde	  assistanshundsrådet	  tidigare	  beslut	  att	  i	  de	  fall	  ekipage	  utbildas	  av	  en	  nivå	  
1-‐instruktör	  ska	  avtal	  tecknas	  mellan	  instruktören	  och	  brukaren/beställaren.	  Avtal	  ska	  
även	  tecknas	  mellan	  nivå	  1-‐instruktör	  och	  handledare,	  som	  är	  den	  som	  har	  
övergripande	  ansvar	  för	  att	  nivå	  1-‐instruktören	  följer	  fastställd	  utbildningsgång	  samt	  
håller	  kontinuerlig	  kontakt	  med	  handledaren.	  Det	  är	  även	  handledaren/nivå	  2-‐
instruktören	  som	  tillhandahåller	  tjänstetäcke	  under	  utbildningstiden.	  
För	  det	  fall	  det	  gäller	  utbildning	  av	  hund	  inom	  företag/organisation	  som	  säljer	  
grundtränade	  hundar	  är	  det	  nivå	  2-‐instruktören	  som	  tecknar	  avtal	  med	  
brukaren/beställaren	  om	  utbildningen	  sker	  inom	  företaget/organisationen	  av	  nivå	  1-‐
instruktör.	  
Då	  det	  fortfarande	  råder	  oklarheter	  uppdrog	  assistanshundsrådet	  åt	  Viveka	  Lindström	  
och	  Curt	  Blixt	  att	  förtydliga	  nuvarande	  skrivning.	  
	  
Emmelie	  Reinson	  informerade	  om	  kontakter	  med	  Försäkringskassan	  gällande	  frågor	  
om	  finansiering	  av	  assistanshundar	  inom	  ramen	  för	  handikappersättningen,	  för	  
personlig	  assistans	  och/eller	  särskilda	  hjälpmedel.	  Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  
Emmelie	  Reinson	  att	  ta	  fram	  exempel	  på	  hur	  ekonomiska	  frågor	  kring	  assistanshundar	  
kan	  hanteras,	  för	  publicering	  bl	  a	  på	  SKKs	  webbsida.	  
	  
Lena	  Heimlén	  anmälde	  fråga	  som	  inkommit	  från	  SKKs	  kansli	  gällande	  registrering	  av	  
beteckningen	  AH	  (Assistanshund)	  i	  SKK	  Hunddata.	  Information	  har	  gått	  ut	  från	  Yvonne	  
Larsdotter	  till	  samtliga	  assistanshundsförare	  inom	  SKK	  och	  rådet	  uppdrog	  åt	  Lena	  
Heimlén	  att	  vidarebefordra	  brevet	  till	  rådets	  ledamöter.	  
Lena	  Heimlén	  informerade	  om	  inbjudningar	  att	  delta	  i	  olika	  mässor	  under	  året	  och	  
assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  ta	  upp	  frågan	  om	  informationsmöten	  och	  eventuellt	  
mässdeltagande	  under	  hösten.	  
	  
	  

§	  48	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor.	  
	  
	  

§	  49	   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	  
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Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  inga	  ärenden	  behöver	  undantas	  från	  offentliggörande	  
innan	  protokollet	  är	  justerat.	  
	  
	  

§	  50	   Nästa	  möte	  
Assistanshundsrådets	  nästa	  möte	  hålls	  på	  SKKs	  kansli	  onsdagen	  den	  2	  september	  kl	  
10.00	  –	  15.00	  
	  
	  

§	  51	  	   Avslutning	  
Ulf	  Uddman	  tackade	  de	  närvarande	  och	  avslutade	  mötet.	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
Ulf	  Uddman	   	   	   	   Emmelie	  Reinson	  
Ordförande	  


