
Tillställes kommunen  

Jag skriver till er med anledning av att jag är engagerad i assistanshundarnas rättigheter. Sedan 

många år är ledarhunden väl etablerad i samhället – däremot är det många som inte känner till 
andra kategorier av hundar som arbetar i människans tjänst.  

Även dessa fyller flera otroligt viktiga funktioner och kan innebära skillnaden mellan 

hjälpberoende och självständighet. Diabeteshundar fungerar exempelvis som levande och högst 

tillförlitliga varnare för högt/lågt blodsocker och besparar sina förare (och samhället) åtskilliga 

ambulansutryckningar. Servicehunden är den rörelsehindrades förlängda arm och klarar olika 

specialmoment som den enskilde föraren behöver hjälp med, till exempel att plocka upp saker, 

hjälpa till med att öppna dörrar, hämta hjälp eller fungera som bud. Signalhunden samarbetar med 

en hörselskadad hundförare och markerar ljud, bland mycket annat SMS, anrop eller plötsligt 

uppdykande faror. En epilepsihund ska lära sig att varna föraren för annalkande anfall, något som 
ger föraren en enorm trygghet. 

Samtliga dessa hundar gör odiskutabel samhällsnytta och jag antar att det är ett rent förbiseende 
att inte vår kommun uppmärksammar dem i den lokala ordningsstadgan.  

Enligt Statens Livsmedelsverk (SLV) är det dessa regler som gäller:  

Service- och signalhundar i tjänst har, liksom ledarhundar för synskadade, tillträde till platser 

som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på t.ex. serveringslokaler. Fr.o.m. 2006-0 1-01 

medger Statens Livsmedelsverks vägledning ”Hygien” kapitel 5.7.9.3 ”Skadedjur och tamdjur” 

undantag från EU:s förordning nr 852/2004 kapitel IX punkt 4 vad gäller service- och 

signalhundar enligt följande: Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund 

eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte 
medföra risk för att livsmedlen kontamineras.  

En klar majoritet (208 st. den 1/1 2013) av landets kommuner har redan valt att föra in 

assistanshundar i den lokala ordningsstadgan. Detta visar på stor framsynthet och tillmötesgående 

av funktionshindrade kommunmedborgares behov av att medföra sitt bästa ”hjälpmedel” i sociala 

sammanhang. På detta sätt har man exempelvis gjort det möjligt för funktionshindrad att medföra 
assistanshund på kommunala badplatser.  

Arbetets art förutsätter i vissa fall att hundarna för att kunna arbeta fritt undantas från den 

generella regeln om koppeltvång. Även detta finns inskrivet i en del kommuners lokala 

ordningsstadga, liksom att assistanshundförare som inte själv klarar att ta rätt på hundens avföring 

befrias från denna skyldighet såvitt man inte har någon tvåbent assistent i sällskap som kan bistå 
med detta.  

Givetvis gäller samma regler som för övriga hundägare, d.v.s. att föraren har fullt ansvar för sin 

hund. Undantag från den lokala ordningsstadgan ska inte heller gälla alla, utan avser endast 

certifierade hundar, med legitimation, iförda tjänstetecken – eller hund under utbildning, även 

denna iförd tjänstetecken. På förfrågan ska föraren kunna legitimera sig och sin hund genom att 

visa upp godkänd tjänstelegitimation – något som man tilldelats efter avslutad utbildning och 
genomgången examination.  

Jag yrkar alltså på att kommunen snarast inför en klausul rörande assistanshundar i den lokala 

ordningsstadgan. Genom att där jämställa assistanshundar med ledarhundar kan man i hög grad 

underlätta för funktionshindrade att ta aktiv del av samhällslivet. På samma gång skulle denna 

åtgärd innebära tydligare riktlinjer för näringsidkare och övriga kommunmedborgare som är 

tveksamma till vilka regler som gäller.  

Jag ser fram emot att kunna meddela att vår kommun tillhör de framsynta och hoppas på ett 
positivt besked!  

Med vänlig hälsning 


