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Remissyttrande avseende Ledarhundar (Ds 2022:16) 
 
Sammanfattning 
Svenska Kennelklubben tillstyrker att staten även framöver ska ansvara för delar av 
ledarhundsverksamheten.  
 
Svenska Kennelklubben avstyrker förslaget om att ansvaret för 
ledarhundsverksamheten ska flyttas från Synskadades Riksförbund till en 
förvaltningsmyndighet. Vi anser att verksamheten ska bedrivas enligt samma 
förfarande som idag. 
 
Svenska Kennelklubben avstyrker därmed även förslaget om att ansvaret för 
verksamheten ska överföras till Myndigheten för delaktighet. Vi anser att Synskadades 
Riksförbund är de som är bäst lämpade och har bäst kunskap och helhetsbild för 
personer med synnedsättning. 
 
Svenska Kennelklubben tillstyrker förslaget om att ansvarig myndighet ska kunna 
begära rättelse av innehavaren av dispositionsrätt till ledarhund och vi tillstyrker att 
beslut enligt den nya lagen om dispositionsrätt ska kunna överklagas. 
 
Avsnitt 5:1 
Möjligheten för personer med synnedsättning att få disponera en ledarhund bör vara 
statens ansvar 
Svenska Kennelklubben tillstyrker. För att kunna ge personer med denna 
funktionsnedsättning full delaktighet i samhället bör staten ha ett huvudansvar. 
 
Avsnitt 5.2: 
Ledarhundsverksamheten ska föras över till en förvaltningsmyndighet 
Svenska Kennelklubben avstyrker förslaget. Skälen till detta är att Synskadades 
Riksförbund under lång tid har byggt upp en fungerade verksamhet som gett dem unik 
expertis och kunskap. Att Synskadades Riksförbund är en oberoende 
intresseorganisation med den synskadades intresse helt i fokus är en stor tillgång. Att 
Synskadades Riksförbund tillåts fortsätta sitt nuvarande uppdrag och sitt långvariga 
samarbete med syncentralerna anser vi ger bäst förutsättningar för att synskadade ska 
få kompetent hjälp och därmed bäst möjlighet att leva sina liv i delaktighet. 
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Avsnitt 5.3: 
Ledarhundsverksamheten bör föras över till Myndigheten för delaktighet 
Svenska Kennelklubben avstyrker av samma skäl som under avsnitt 5:2. Ansvaret för 
ledarhundsverksamheten bör ligga hos den aktör som har den unika helhetsbilden och 
kan ge bäst hjälp och trygghet för den synskadade. Hjälpmedlet ledarhund skiljer sig 
också väsentligt från andra hjälpmedel då det handlar om ett djur, vilket i sig kräver 
unik expertis. Att personalen för ledarhundsverksamheten har en helhetsbild för 
funktionsnedsättningen, kunskapen om dess olika hjälpmedel samt att personalen inte 
byts ut för ofta, är en viktig aspekt för att ge trygghet för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Avsnitt 5.4: 
En ny lag ska införas 
Svenska Kennelklubben tillstyrker. 
 
Avsnitt 5.7: 
Villkor för att beviljas en dispositionsrätt till ledarhund 
Svenska Kennelklubben tillstyrker. 
 
Avsnitt 5.11: 
Återkallelse av dispositionsrätt och återtagande av tilldelad ledarhund 
Svenska Kennelklubben tillstyrker. 
 
Avsnitt 5.12: 
 
Överklagande 
Svenska Kennelklubben tillstyrker. 
 
Svenska Kennelklubben 
 

 

 
Kees De Jong 
VD 
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