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Motion angående undantag för service- och signalhundar på samma sätt
som för ledarhund.
Av Sveriges alla kommuner har över 74% infört samma regler för service- och signalhundar på
samma sätt som för ledahundar, dock är Karlskronas kommun ett undantag.
Även dessa hundar fyller flera otroligt viktiga och ibland livsnödvändiga funktioner. De 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 att öppna dörrar, hämta hjälp eller
fungera som bud. Signalhunden samarbetar med en hörselskadad hundförare och markerar ljud
genom bland annat som tex ”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.
Vi yrkar:
att Service- och signalhundar skall jämställas med ledarhund i de lokala ordningsföreskrifterna
alternativ att begreppet ”service- och signalhund” införs.
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