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SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2015
2015-10-28
§ 68 - § 80

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

§ 68

Sammanträdet öppnas
Ordförande Ulf Uddman hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet för
öppnat. Ulf Uddman informerade om att mötet är Assistanshundsrådets sista i och
med att Myndigheten för Delaktighet fattat tilldelningsbeslut i den upphandling som
gjorts gällande stödfunktion för assistanshundsverksamheten där Svenska
Brukshundklubben tilldelats uppdraget. Beslutet innebär att merparten av mötet ägnas
åt hur överlämnande till SBK ska ske på bästa sätt för brukare och instruktörer. Då SBK
är specialklubb inom SKK torde inga hinder föreligga för ett smidigt överlämnande.

§ 69

Val av justerare
Susanne Lund utsågs att justera dagens protokoll.

§ 70

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes med tillägg under Övriga frågor
1) Dispensansökan

SKK/Assistanshundsrådet nr
5/2015
2015-10-28
Sida 2/4

2) Upphandling av stödfunktion, Myndigheten för Delaktighet

§ 71

Föregående protokoll nr 4/2015
Protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§ 72

Ekonomisk rapport
Ulf Uddman lämnade en rapport över SKKs kostnader för assistanshundsverksamheten
som uppgår till 222 kkr fram till och med oktober och ligger inom budget.

§ 73

Uppdragsförteckning
De punkter som ej angivits som vilande i avvaktan på beslut från MFD rapporterades
som klara, övriga punkter utgår.

§ 74

Lämplighetstester, hundar under utbildning, examinationer och årsprov
Viveka Lindström rapporterade om de examinationer som planerats under november
månad och Assistanshundsrådet beslöt genomföra examinationerna som planerat men
att erbjuda brukarna att antingen avstå eller genomföra examination trots det oklara
läget gällande villkor för examination, id-handlingar, tjänstetäcke etc.
Rådet uppdrog åt Viveka Lindström och Curt Blixt att, efter genomförda
examinationer, uppdatera listan över de ekipage som finns inom SKK. Rådet uppdrog
vidare åt Viveka Lindström att kontakta brukarna inför planerade examinationer.

§ 75

Statistik handlagda ärenden
Lena Heimlén presenterade statistik över inkomna ärenden och rådet konstaterade en
fortsatt jämn ström av frågor både per e-post och telefon samt att många ärenden de
senaste månaderna handlat om assistanshundarnas framtid.

§ 76

Information från ordförande, ledamöter, adjungerade och sekreteraren
Ulf Uddman informerade om MFDs beslut att tilldela Svenska Brukshundklubben
ansvaret som stödfunktion för assistanshundsverksamheten. MFDs beslutsunderlag
presenterades och Assistanshundsrådet beslöt att begära ut anbuden från både SBK
och Svenska Service- och Signalhundsförbundet, vilket uppdrogs åt Lena Heimlén.
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Susanne Lund framförde ett tack från Svenska Epilepsiförbundet för de gångna årens
imponerande arbete, kunskap och engagemang i rådet som lagt grunden för en ökad
medvetenhet om assistanshundarnas viktiga arbete i det svenska samhället.

§ 77

Övriga frågor
1) Lena Heimlén informerade om en dispensansökan som inkommit gällande
lindrig anmärkning på armbåge för blivande assistanshund/diabetes.
Assistanshundsrådet lade ärendet till handlingarna utan åtgärd, med anledning
av att SBK kommer att ansvara för verksamheten från och med 1 januari 2016.
2) Upphandling av stödfunktion för assistanshundsverksamheten.
Då MFD tilldelat Svenska Brukshundklubben uppdraget, diskuterade
Assistanshundsrådet dels hur man ska avveckla den pågående verksamheten
och dels hur överlämning av de gångna tre årens arbete kan ske på ett för
brukarna så bra sätt som möjligt.
- Kontakt med SBK angående kontaktperson/-er, uppdrag Ulf Uddman.
- Ekipage inom SKK – vad händer med tjänstetäcken, id-handlingar, avtal
mm? Uppdrag Ulf Uddman och Yvonne Larsdotter.
- Brev till brukare inom SKK så snart information från SBK finns tillgänglig.
Uppdrag Ulf Uddman, Yvonne Larsdotter och Lena Heimlén.
- Brev till instruktörer, såväl examinerade som under utbildning, så snart
information från SBK finns tillgänglig. Uppdrag: Ulf Uddman, Yvonne
Larsdotter och Lena Heimlén.
- Revidering av SKKs webbsida gällande assistanshundsverksamheten. Rådet
uppdrog åt Lena Heimlén att ta bort all information som rör SKKs
assistanshundsverksamhet, behålla allmän information om assistanshundar
samt hänvisa till Svenska Brukshundklubben.
- Revidering av information på Vårdguiden 1177.se där Ulf Uddman anges
som faktagranskare och länk finns till SKKs webbsida. Rådet uppdrog åt Ulf
Uddman att kontakta Vårdguiden.
- SKKs informationstjänst via e-post och telefon håller öppet fram till 30
november, därefter läggs hänvisning till SBK.
- SKKs utbildning av instruktörer avseende alarmerande assistanshundar för
personer med diabetes i verktyget Ping-Pong stängs med omedelbar
verkan, vilket uppdrogs åt Curt Blixt.
- Pressmeddelande skickas ut med information om att
assistanshundsverksamheten kommer att föras över till Svenska
Brukshundklubben. Uppdrag: Lena Heimlén.
- Förteckning över certifierade instruktörer ska kompletteras med
information om vilka instruktörer som är under utbildning från nivå 1 till
nivå 2. Kontakt ska tas med SBK angående hur dessa instruktörer eventuellt
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ska kunna fortsätta sin verksamhet inom SBK. Assistanshundsrådet uppdrog
åt Curt Blixt och Viveka Lindström att kontakta SBKs kansli.
§ 78

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.

§ 79

Nästa möte
Något ytterligare möte kommer inte att hållas i Assistanshundsrådet.

§ 80

Avslutning
Ulf Uddman tackade rådets samtliga ledamöter och adjungerade för de tre gångna
årens arbete. ”Det har varit spännande och intressanta år då vi dels haft
Hjälpmedelsinstitutets uppdrag och dels med egna medel haft det övergripande
ansvaret för assistanshundsverksamheten och hjälpt fram omkring 150 brukare med
hund.”

Vid protokollet

Lena Heimlén

Justeras:

Ulf Uddman
Ordförande

Susanne Lund

