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SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015	  
2015-09-02 
§ 52 - § 67 
	  
	  
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  Kennelklubbens	  Assistanshundsråd	  
onsdagen	  den	  2	  september	  2015.	  
	  

Närvarande:	  

Ordinarie	  ledamöter:	  

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

Adjungerade:	  

Curt	  Blixt,	  Yvonne	  Larsdotter	  
	  
Anmält	  förhinder:	  
Liselotte	  Carlén	  
	  

Protokoll:	  

Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  

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

§	  53	   Val	  av	  justerare	  
Viveka	  Lindström	  utsågs	  att	  justera	  dagens	  protokoll.	  
	  
	  

§	  54	   Fastställande	  av	  dagordning	  
Föreslagen	  dagordning	  fastställdes.	  
	  
	  

§	  55	   Föregående	  protokoll	  nr	  3/2015	  
§	  47	  angående	  certifiering	  av	  instruktör	  nivå	  1	  till	  nivå	  2	  där	  Assistanshundsrådet	  
beslutat	  komplettera	  kraven	  för	  certifiering	  med	  en	  fallbeskrivning	  för	  ett	  av	  de	  tre	  
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examinerade	  ekipagen,	  vilket	  nu	  införts	  i	  dokumentet.	  Reviderat	  dokument	  
”Certifiering	  av	  assistanshundsinstruktör”	  har	  publicerats	  på	  SKKs	  webbsida.	  
	  
§	  47	  gällande	  förtydligande	  av	  vad	  som	  gäller	  då	  nivå	  1-‐	  instruktör	  utbildar	  ekipage,	  
med	  handledning	  av	  nivå	  2-‐instruktör.	  Assistanshundsrådets	  skrivning	  i	  protokollet	  
finns	  nu	  även	  publicerat	  på	  SKKs	  webbsida.	  
	  
§	  47	  gällande	  registrering	  av	  beteckningen	  AH	  (Assistanshund)	  i	  SKK	  Hunddata.	  Yvonne	  
Larsdotter	  informerade	  att	  de	  flesta	  som	  kontaktats	  angående	  denna	  möjlighet	  har	  
tackat	  ja	  till	  erbjudandet	  (25-‐30	  hundar).	  
	  
Protokollet	  lades	  därefter	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.	  
	  
	  

§	  56	   Ekonomisk	  rapport	  
Ulf	  Uddman	  lämnade	  en	  rapport	  över	  SKKs	  kostnader	  för	  assistanshundsverksamheten	  
som	  uppgår	  till	  190	  kkr	  fram	  till	  början	  av	  augusti	  och	  ligger	  inom	  budget.	  SKK	  har	  
avsatt	  egna	  medel	  för	  verksamhet	  under	  2015	  och	  i	  verksamhetsplanen	  för	  kommande	  
år	  ingår	  assistanshundsverksamhet	  under	  förutsättning	  att	  SKK	  får	  finansiering	  för	  
verksamheten.	  Ulf	  Uddman	  informerade	  vidare	  att	  avtalet	  med	  Lena	  Heimlén	  är	  
förlängt	  till	  2015-‐12-‐31.	  
	  
	  

§	  57	   Uppdragsförteckning	  
Ett	  flertal	  punkter	  kunde	  strykas	  från	  förteckningen,	  medan	  ett	  flertal	  fortfarande	  är	  
vilande	  i	  väntan	  på	  att	  besked	  kommer	  från	  MFD	  om	  assistanshundsverksamheten	  i	  
framtiden.	  
	  
Angående	  upprepade	  försök	  att	  få	  svar	  från	  ansvarig	  handläggare	  hos	  Vårdguiden	  
1177.se	  gällande	  statistik,	  informerade	  Lena	  Heimlén	  att	  då	  svar	  uteblivit	  från	  
handläggaren,	  har	  e-‐post	  nu	  skickats	  till	  den	  centrala	  webb-‐redaktionen.	  
	  
Assistanshundsrådet	  diskuterade	  den	  brukare	  som,	  trots	  upprepade	  kallelser,	  valt	  att	  
avstå	  från	  att	  göra	  obligatoriskt	  årsprov	  med	  sin	  hund.	  Brukaren	  har	  uppmanats	  att	  
återsända	  tjänstetäcke	  och	  legitimation,	  men	  svar	  har	  uteblivit.	  Noterades	  att	  hunden	  
anges	  som	  ”avliden”	  i	  Jordbruksverkets	  ägarregister,	  men	  att	  annan	  person	  övertagit	  
hunden	  som	  sällskapshund.	  Brukarens	  möjlighet	  att	  återfå	  disponerade	  1000	  kronor	  
utgår	  därmed	  och	  SKK	  noterar	  i	  sina	  register	  att	  täcket	  och	  legitimationen	  annulleras.	  
	  
Angående	  uppföljning	  av	  villkor	  för	  försäkring,	  finns	  nu	  möjlighet	  i	  Agria	  att	  höja	  
försäkringsvärdet	  för	  assistanshund	  under	  utbildning.	  Vid	  eventuell	  skada	  kommer	  
Agria	  att	  kontakta	  SKK	  för	  information	  om	  var	  i	  utbildningsprocessen	  ekipaget	  befinner	  
sig	  för	  att	  göra	  en	  korrekt	  värdering.	  
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§	  58	   	  Lämplighetstester,	  hundar	  under	  utbildning,	  examinationer	  och	  årsprov	   	  

Viveka	  Lindström	  lämnade	  lägesrapport.	  Hittills	  i	  år	  har	  nitton	  ekipage	  genomfört	  
lämplighetstest	  och	  tio	  ekipage	  har	  anmält	  intresse	  att	  genomföra	  lämplighetstest	  
under	  hösten.	  
	  
Elva	  ekipage	  har	  examinerats	  hittills	  under	  året	  och	  fjorton	  ekipage	  är	  under	  
utbildning.	  Av	  dessa	  förväntas	  sju	  åtta	  vara	  klara	  för	  examination	  under	  hösten.	  
	  
Nitton	  ekipage	  är	  aktuella	  för	  årsprov.	  Sju	  av	  dessa	  har	  genomfört	  årsproven	  och	  
resterande	  kommer	  att	  erbjudas	  prov	  under	  hösten.	  
	  
Då	  Myndigheten	  för	  Delaktighet,	  MFD,	  ännu	  inte	  gått	  ut	  med	  någon	  upphandling	  
angående	  stödfunktion	  för	  assistanshundsverksamheten	  i	  Sverige,	  beslöt	  
Assistanshundsrådet	  avvakta	  med	  att	  ta	  in	  nya	  ekipage,	  då	  det	  fortfarande	  är	  oklart	  
hur	  verksamheten	  ska	  finansieras	  i	  framtiden.	  Alla	  de	  ekipage	  som	  redan	  är	  under	  
utbildning	  eller	  är	  examinerade,	  ska	  givetvis	  ges	  möjlighet	  till	  examination	  och	  årsprov.	  
	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Viveka	  Lindström	  att	  tillskriva	  de	  som	  anmält	  intresse	  
att	  göra	  lämplighetstest	  under	  hösten.	  Rådet	  uppdrog	  vidare	  åt	  Curt	  Blixt	  och	  Viveka	  
Lindström	  att	  presentera	  en	  sammanställning	  över	  de	  assistanshundsekipage	  som	  
finns	  i	  SKK.	  
	  
Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Lena	  Heimlén	  att	  författa	  ett	  brev	  att	  skicka	  ut	  till	  
dem	  som	  framöver	  anmäler	  intresse	  att	  göra	  lämplighetstest.	  
	  
	  

§	  59	   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.	  
	  
	  

§	  60	   Ärende	  anmält	  av	  Viveka	  Lindström,	  Facebook-‐grupp	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  om	  Facebook-‐gruppen	  Assistanshundsgruppen,	  startad	  
av	  föreningen	  Hjälpande	  Tassar,	  där	  hon	  och	  Curt	  Blixt	  ombetts	  vara	  administratörer,	  
men	  avböjt.	  Gruppen	  främst	  vänder	  sig	  till	  brukare	  och	  för	  det	  fall	  SKK	  skulle	  ges	  det	  
övergripande	  ansvaret	  för	  assistanshundsverksamheten,	  kan	  sociala	  medier	  vara	  ett	  
verktyg	  för	  SKK	  att	  sprida	  information.	  
	  
	  
	  
	  



	   	  
SKK/Assistanshundsrådet 

nr 4/2015 
2015-09-02 

Sida 4/6 
	  
	  

	  
§	  61	   Ärende	  anmält	  av	  Emmelie	  Reinson,	  fakturering	  av	  instruktörskostnader	  

Emmelie	  Reinson	  föredrog	  ärendet	  som	  rör	  tvist	  angående	  vem	  som	  ska	  betala	  filmat	  
material	  som	  en	  del	  i	  den	  löpande	  avrapportering	  som	  ingår	  i	  utbildning	  av	  
assistanshundar.	  Assistanshundsrådet	  konstaterade	  att	  möjligheten	  att	  filma	  ett	  antal	  
moment	  som	  ska	  utföras	  i	  hemmet,	  finns	  för	  att	  inte	  avrapporteringen	  ska	  bli	  stelbent	  
eller	  utsätta	  brukaren	  för	  onödiga	  påfrestningar.	  Alla	  kostnader	  för	  utbildning,	  filmning	  
för	  examination	  etc	  är	  en	  överenskommelse	  mellan	  brukare	  och	  instruktör/leverantör	  
och	  Assistanshundsrådet	  uppmanar	  samtliga	  instruktörer	  att	  teckna	  avtal	  innan	  
utbildning	  påbörjas.	  
	  
	  

§	  62	   Ärende	  anmält	  av	  Marie	  Fogelquist,	  att	  ansöka	  om	  bidrag	  
Marie	  Fogelquist	  presenterade	  ett	  förslag	  från	  en	  brukare	  över	  hur	  man	  ansöker	  om	  
bidrag	  till	  assistanshund	  och	  hur	  man	  kan	  agera	  om	  man	  får	  avslag	  på	  ansökan.	  
Assistanshundsrådet	  beslöt	  att	  bordlägga	  ärendet	  till	  dess	  MFD	  fattat	  beslut	  om	  
framtiden.	  Rutiner	  för	  ansökan	  om	  ekonomisk	  ersättning	  får	  bli	  en	  del	  i	  den	  
information	  som	  ska	  tas	  fram	  av	  den	  som	  får	  MFDs	  uppdrag.	  
	  
	  

§	  63	   Information	  från	  ordförande,	  ledamöter,	  adjungerade	  och	  sekreteraren	  
Ulf	  Uddman	  informerade	  om	  de	  kontakter	  han	  haft	  med	  såväl	  MFD	  som	  
Socialdepartementet	  angående	  det	  regeringsuppdrag	  som	  gavs	  MFD	  i	  februari	  
angående	  upphandling	  av	  stödfunktion	  för	  assistanshundsverksamheten	  och	  som	  ännu	  
inte	  beretts	  inom	  myndigheten.	  Något	  fastställt	  datum	  för	  upphandlingen	  finns	  inte	  
heller	  och	  de	  medel	  som	  avsatts	  för	  verksamheten,	  riskerar	  nu	  att	  återgå	  till	  
Finansdepartementet	  då	  det	  inte	  är	  troligt	  att	  de	  kan	  utbetalas	  och	  förbrukas	  före	  
utsatt	  datum.	  Assistanshundsrådet	  uttryckte	  sin	  frustration	  över	  den	  långa	  
handläggningstiden,	  främst	  med	  tanke	  på	  alla	  brukare	  som	  inte	  kan	  ges	  besked.	  
	  
Ulf	  Uddman	  informerade	  om	  diskussioner	  med	  föreningen	  STHS	  (Sociala	  
Tjänstehundar	  i	  Sverige)	  gällande	  att	  använda	  SKKs	  Beteende	  och	  
Personlighetsbeskrivning	  Hund	  (BPH)	  med	  vissa	  tillägg	  för	  att	  lämplighetstesta	  blivande	  
sociala	  tjänstehundar.	  SKK	  har	  även	  inbjudits	  att	  informera	  om	  assistanshundar	  på	  
föreningens	  forum	  DAI	  den	  13-‐14	  oktober,	  något	  SKK	  avböjt	  med	  anledning	  av	  det	  
osäkra	  läget	  för	  verksamheten.	  
	  
Ulf	  Uddman	  informerade	  slutligen	  om	  SKKs	  verksamhetsplan	  för	  2016-‐2017	  som	  ska	  
föreläggas	  kennelfullmäktige.	  I	  planen	  finns	  assistanshundsverksamheten	  inskriven,	  
dock	  under	  förutsättning	  att	  SKK	  får	  finansiering	  för	  verksamheten.	  
	  
Viveka	  Lindström	  väckte	  frågan	  om	  Assistanshundsrådets	  medverkan	  vid	  årets	  upplaga	  
av	  Sthlm	  Hundmässa.	  Monterplats	  är	  bokad	  med	  reservation	  för	  om	  SKK	  inte	  får	  MFDs	  
uppdrag	  att	  ansvara	  för	  assistanshundsverksamheten.	  
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Föreningen	  Hjälpande	  Tassar	  önskar	  informationsmaterial	  och	  affischer	  för	  att	  kunna	  
sprida	  information	  om	  assistanshundar.	  Assistanshundsrådet	  uppdrog	  åt	  Viveka	  
Lindström	  att	  beställa	  material	  från	  SKKs	  marknadsavdelning	  och	  åt	  Yvonne	  Larsdotter	  
att	  distribuera	  materialet.	  
	  
Viveka	  Lindström	  informerade	  om	  att	  dokumentet	  ”Behov	  av	  assistanshund”	  
fortfarande	  används	  av	  en	  del	  instruktörer.	  Dokumentet	  har	  utgått	  och	  ersatts	  av	  
Ansökan	  om	  lämplighetstest.	  Aktuella	  dokument	  finns	  publicerade	  på	  SKKs	  webbsida.	  
	  
Marie	  Fogelquist	  tog	  upp	  frågan	  kring	  avtal	  mellan	  brukare	  och	  instruktör	  då	  
instruktören	  är	  certifierad	  på	  nivå	  1	  och	  därmed	  ska	  ha	  en	  handledare.	  
Assistanshundsrådet	  konstaterade	  att	  dokumentet	  ”Certifiering	  av	  instruktör”	  
kompletterats	  med	  förtydligande	  text,	  samt	  att	  informationen	  på	  SKKs	  webbsida	  
kompletterats	  med	  liknande	  text	  i	  olika	  avsnitt.	  Rådet	  uppdrog	  åt	  Viveka	  Lindström	  
och	  Lena	  Heimlén	  att	  göra	  ny	  översyn	  av	  dokumentet	  för	  att	  eventuellt	  göra	  ytterligare	  
förtydliganden.	  
	  
	  

§	  64	   Övriga	  frågor	  
Inga	  övriga	  frågor.	  
	  
	  

§	  65	   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.	  
	  
	  

§	  66	   Nästa	  möte	  
Assistanshundsrådets	  nästa	  möte	  hålls	  på	  SKKs	  kansli	  onsdagen	  den	  28	  oktober	  kl	  
10.00.	  
	  
	  

§	  57	  	   Avslutning	  
Ulf	  Uddman	  tackade	  de	  närvarande	  och	  avslutade	  mötet.	  
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Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
Lena	  Heimlén	  
	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
Ulf	  Uddman	   	   	   	   Viveka	  Lindström	  
Ordförande	  


