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Socialstyrelsens yttrande över promemorian Ledarhundar, Ds 2022:16 

 

Inledning  

I promemorian föreslås en ny lag med ett ändrat ansvar för 

myndighetsutövningen för ledarhundsverksamheten. Det finns en utförlig 

bakgrund till området, noggranna beskrivningar av fördelar och konsekvenser. 

Socialstyrelsen tillstyrker utredningens förslag. 

Övergripande synpunkter 

Socialstyrelsen instämmer i utredningens slutsats att det mest ändamålsenliga 

skulle vara att myndighetsutövningen för ledarhundsverksamheten och annan 

verksamhet som rör ledarhundar ska föras över till en förvaltningsmyndighet. 

Likaså instämmer Socialstyrelsen i att Myndigheten för delaktighet kan vara en 

lämplig aktör för ändamålet. Socialstyrelsen ställer sig positiv till förslaget och 

håller med om att det strävar mot en ökad jämlikhet och visar på att 

ledarhundsverksamheten är en del i funktionshinderspolitiken. 

Särskilt om vissa delar av förslaget 

Kommentarerna nedan ändrar inget i förslaget eller i lagtexten men 

Socialstyrelsen vill ändå förmedla några aspekter. 

Socialstyrelsen vill påpeka att skrivningen om definitionen avsaknad av ledsyn 

inte finns hos Socialstyrelsen. Däremot finns det i Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE) ICD- kod 

H54 Synnedsättning inklusive blindhet (i ett öga eller båda ögonen) där det 

anges en klassifikation av svårighetsgraden av synnedsättning som är 

rekommenderad av bland annat Världshälsoorganisationen (WHO).  

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(ICF) är framtagen av WHO som komplement till ICD och kan användas för att 

beskriva personens funktionstillstånd. Den angivna ICF-koden b2102 

Synkvalitet kan användas som komplement. 

Det framgår inte av utredningen något om att kombinerad syn- och 

hörselnedsättning, såsom dövblindhet, ingår i kriterierna för vilka som ska få 

disponera ledarhund. Socialstyrelsen anser det viktigt att dessa personer också 

ska kunna bli aktuella för att få ledarhund.  
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Socialstyrelsens bedömning är också att delar av ledarhundsverksamheten 

påminner om hjälpmedelsverksamheten. Behovsbedömningar, träning och 

uppföljning är delar där samverkan mellan dessa verksamheter skulle kunna 

utnyttjas. Även ägandeskapet och försäkringar liknar till del varandra för dessa 

verksamheter.  

 

Socialstyrelsen vill dessutom betona vikten av att ledarhundsverksamheten 

inkluderas i den systematiska uppföljningen av funktionshinderspolitiken1. 

Uppföljningen av funktionshinderspolitiken ska genomföras av ett antal angivna 

myndigheter. Myndigheten för delaktighet är inte en av dessa, utan ska istället ge 

de övriga myndigheterna stöd i uppföljningsarbetet.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av tillförordnad Avdelningschef Mattias 

Fredricson. I den slutliga handläggningen har enhetschef Maria Hilbert deltagit. 

Utredare Jeanette Adolfsson, sakkunnig i klassifikationer Ann-Helene Almborg, 

jurist Jesper Dahl har deltagit i vissa enskilda delar. Utredaren Elisabeth 

Lagerkrans har varit föredragande. 
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1 Uppdrag att ge stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken. S2021/06595. 
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