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Angående eventuella ändringar i Lag (2005:340) om överlämnande
av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades
Riksförbund

Synskadades Riksförbund, SRF, vill meddela regeringen nedanstående
bedömningar och synpunkter.

I budgetpropositionen angavs att regeringen avser att samla
ledarhundsverksamheten hos Myndigheten för delaktighet (MFD). Den 3 oktober
erhöll vi muntlig information från Socialdepartementet att regeringen i början av
2018 avser ta beslut om att ge MFD i uppdrag att genomföra en
konsekvensanalys av ett överfört ansvar för verksamheten. Uppdraget ska
innehålla en analys av praktiska, budgetars, personalpolitiska och juridiska
konsekvenser av det överförda ansvaret. Uppdraget ska genomföras i samverkan
med Synskadades Riksförbund. MFD har redan tagit kontakt med SRF för att
inleda konsekvensanalysen, trots att inget konkret regeringsuppdrag ännu givits.

Med anledning av att Socialdepartementet vid vårt möte också aviserade att ett
arbete skulle påbörjas med att ta fram en proposition gällande ändringar i Lag
(2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella
föreningen Synskadades Riksförbund ser vi det som angeläget att ge våra
synpunkter.

Sambandskedjan
Synskadades Riksförbund är allvarligt oroade över ledarhundens framtid då
sambandskedjan riskerar att falla isär om verksamheten flyttas till Myndigheten
för delaktighet (MFD). Sambandskedjan omfattar allt från avel och
fodervärdssystem, anlagsbedömning och dressyrutbildning av hund samt
slutprov, till tilldelning, utbildning av ekipage samt teknisk och veterinär support.
Vår erfarenhet är att upphandling av hundarna inte gagnar sambandskedjan. En
överflyttning av verksamheten till en renodlad myndighet riskerar att leda till att än
fler delar av kedjan kommer att upphandlas och att sambandskedjan därmed
bryts helt. Detta gagnar pä intet sätt ledarhundens framtid i Sverige.

Om regeringen vidhåller att Lagen om offentlig upphandling skall tillämpas för
verksamheten, föreslår vi att direktleverans av ledarhunden till föraren inkluderas
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säkerställas. Här menas introduktionen av hunden på förarens hemmaplan. Detta
var en fråga som regeringen 2004 menade att tiden då inte var mogen för att
inkludera i upphandlingen.

Kompetens
l den tidigare propositionen angavs att när det gäller frågan vilket subjekt som är
mest lämpat att pröva frågan om tilldelning och återtagande av ledarhundar
ansåg regeringen att bedömning av den synskadades lämplighet som hundförare
kräver speciella kunskaper. Regeringen gjorde bedömningen att varken
landstingen eller någon myndighet för närvarande hade den kompetensen. Skulle
uppgiften läggas på en annan organisation eller myndighet skulle detta kräva
omfattande tid och resurser.

Vid utskottsbehandlingen i riksdagen 2005 konstateras att det är ovanligt att
myndighetsutövning, som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i
förhållande till medborgarna, överlämnas till en ideell förening. Utskottet ansåg
det därför angeläget att regeringen noga skulle följa verksamheten och efter två
år utvärdera den samt återkomma till riksdagen med en redovisning. "Regeringen
bör vid utvärderingen överväga om myndighetsutövningen ska vara
kvar hos Synskadades Riksförbund eller om det finns skäl att flytta den
till någon myndighet. En analys av konsekvenserna av de olika alternativen
ska dä presenteras."

l budgetproposition 2010/11 angav regeringen att Tjänstehundsutredningen
har haft i uppdrag att bl. a. utvärdera det nya systemet för upphandling och
placering av ledarhundar. l betänkandet Bättre marknad för tjänstehundar (SOU
2010:21) gör utredaren bedömningen att det nya systemet för upphandling
och placering av ledarhundar fungerar väl och att några vidare åtgärder inte
behöver vidtas. Regeringen delade denna bedömning och därmed hade
riksdagens tillkännagivande behandlats.

Vad grunden är för att regeringen nu sju år senare avser att samla
ledarhundsverksamheten hos Myndigheten för delaktighet är för oss oklart. Ingen
kritik har riktats mot Synskadades Riksförbund från varken regering,
Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg.

Ingenting i sak har förändrats. SRF har mycket lång erfarenhet och stor kunskap
av handläggning av denna typ av ärenden.

Oaktat om regeringen väljer att flytta verksamheten, utifrån principen att
"myndighetsutövning ska utövas av formella myndigheter" eller inte är det av vikt
att regeringen tar fram en förordning som reglerar myndighetsutövarens uppdrag.
Vad som bör ingå i en sådan förordning återkommer vi till i slutet av denna
skrivelse.

Dispositionsrätten
För personer med synnedsättning är dispositionsrätt till en ledarhund helt
avgörande. Det får inte bli en klassfråga att ha ledarhund. Många personer med



synnedsättning har redan sämre ekonomi än befolkningen generellt.
Dispositionsrätten ger också flexibilitet och trygghet då förändringar i en persons
livssituation eller andra omständigheter kan kräva byte av hund, vilket det
nuvarande systemet möjliggör. Dispositionsrätten, alltså statens ägande av
hundarna istället för individen, garanterar kostnadsfri kontinuerlig utbildning,
support och fri tillgång till veterinärvård vilket är en nödvändighet för målgruppen.

l den nuvarande lagen ges att sökanden skall vara bosatt i Sverige. Med bosatt
avses att ledarhundsföraren är såväl folkbokförd som faktiskt boende i Sverige. Vi
vill uppmärksamma frågan om den fria rörligheten i Europa och att denna del i
lagtexten kanske bör ses över. Den som är myndighetsutövare måste dock även
fortsättningsvis kunna ha kontinuerlig kontakt med såväl hund som förare. Det är
också viktigt att hunden, utöver att få veterinärvård vid sjukdom, kan få
regelbunden, förebyggande veterinärvård och att myndighetens veterinär har
möjlighet till kontinuerlig kontakt med hundens behandlande veterinär.

Ikraftträdande av eventuell ny lagstiftning
Av ikraftträdandebestämmelse måste följa att när en ny lag träder i kraft är den
inte tillämplig i de fall ledarhunden tilldelats före ikraftträdandet.

Förordning till myndighetsutövaren
Många av de frågor som idag återfinns i propositionstexten till lagen bör regleras i
en förordning. Vidare, för att skapa tydlighet, bör det i en förordning framgå vilka
arbetsprocesser som myndighetsutövaren skall utföra. Exempelvis alla steg som
löper från ansökan om dispositionsrätt till det att man tilldelats en ledarhund.

Det är av största vikt att det i förordningen framgår att efter tilldelningen av
ledarhunden skall den synskadade (ledarhundsföraren) tillsammans med
ledarhunden genomgå kostnadsfri fortlöpande utbildning samt erhålla kostnadsfri
veterinärvärd. Dessa frågor är helt nödvändiga och ska inte kunna frångås av
myndighetsutövaren.

Det som inte alls beskrivs i propositionen är processen för att kvalitetssäkra
inköpen av ledarhundar. Allt ifrån de kravspecifikationer som SRF uppställt i
avtalen till garantiuppföljningen av hundarna som idag sker i samband med SRFs
grundkurs 2 för ledarhundsförare. Detta måste regleras i en förordning för att inte
riskera att ledarhundens unika egenskaper förflackas.

Även frågor såsom utfärdande av legitimationer, resecertifikat med mera måste
regleras i en förordning.

Enskede den 8 januari 2018
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