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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141
Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst (KS 2019.013)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. 
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom 
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara 
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. 
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt 
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de 
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av 
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge 
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna 
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en 
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan 
därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Yrkanden
Jerri Bergström (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns 

tjänst
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendet i korthet
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska 
utreda möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet. Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en 
kvalificerad hjälp inom vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt 
som kommunen kan spara pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala 
pensionärsrådet. Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller 
personal kan göra det svårt att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden 
framhåller behovet av att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för ett 
vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara lämpligast. Initialt bedöms att 
det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av Barn- och 
ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen 
förväntas ge ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar 
beslut om att införa en verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan. 
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle 
kunna vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas 
detta med en kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte 
klarlagt, och det kan därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens yttranden
Ur Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens yttranden framgår 
följande vad gäller förutsättningar och kostnader: 

För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas innan utbildningen kan påbörjas. Utbildningen för 
förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra för hundar som utbildas att 
arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år i taget. Både 
lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. Kostnaden för 
utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 kr. Man 
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räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett uppdrag som 
pedagoghund. 

Om pedagoghund skulle införas framhåller nämnderna att alla elevers rätt till 
likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund. Vidare måste en 
beräkning göras utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen över hur 
mycket pedagoghund som skulle behövas, för att kunna ge ett likvärdigt stöd i hela 
kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 

Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans mål, men stödet kan inte 
organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar andra elevers hälsa. Det 
betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna hållas i en separat lokal på 
skolan. 

Socialnämndens yttrande
Vallentuna kommuns socialnämnd bedriver verksamhet inom omsorg riktade till 
både vuxna och barn. Flera av verksamheterna arbetar på olika sätt med 
rehabilitering utifrån brukarens behov, egna motivation, välbefinnande och hälsa.

Rehabiliteringen utförs i samverkan med kommunens hälso-och 
sjukvårdsorganisation i vilken legitimerad sjukvårdspersonal finns, som i 
verksamheterna arbetar i tillsammans med befintlig omsorgspersonal 
Verksamheterna ser olika ut, och verksamheternas behov av och möjlighet till att 
nyttja vårdhundsteam kan variera, precis som den enskilda brukarens behov, 
förutsättningar och motivation att nyttja vårdhundsteam i sin rehabilitering kan 
variera.

Socialnämnden anför att utredningen om att öppna upp för verksamhet med 
vårdhund inom kommunens verksamhet behöver klargöra hur det certifierade 
vårdhundteamet ska göras tillgängligt utifrån den enskilda brukarens och 
verksamheternas behov. Här bör särskild hänsyn tas till brukare eller personal som 
har allergier som hindrar nyttjandet av hund i verksamheten. I vissa verksamheter 
kan det, utifrån allergier hos brukare och av arbetsmiljöskäl, vara uteslutet att det går 
att nyttja vårdhundsteam. Utredningen behöver också klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen 
regi.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.
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Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.

Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet ser ingen orsak att motsätta sig motionens förslag 
om en utredning, men då skall utredningen även belysa hur verksamheten skall 
fungera utan att framkalla allergiska reaktioner bland pälsallergiker.

I en kommunal ekonomi utan oändliga resurser anser funktionshinderrådet vidare att 
en eventuell utredning ska visa på hur verksamheten med vårdhund inte tar resurser 
från någon annan del av kommunens verksamhet riktat till personer med 
funktionsnedsättningar.

Kommunledningskontorets bedömning
Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Enligt konventionen är brister i tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning att betrakta som en form av diskriminering. Den 1 januari 2015 
infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. Pälsdjur kan för astmatiker och allergiker 
begränsa tillgängligheten till kommunala verksamheter och lokaler – både för 
anställda och invånare.

Socialnämnden är försiktigt positiv, samtidigt som man framhåller de ekonomiska 
aspekterna. Om vårdhundsförartjänst skulle upphandlas medför användandet av 
tjänsterna kostnader för berörd verksamhet, även om tjänsten skulle medföra 
besparingar på sikt. I verksamheter med givna ramar medför det att ett motsvarande 
effektiviseringsutrymme behöver hittas inom verksamheterna. Kostnadsnivåerna för 
att införa vårdhund i egen regi på ett eller flera boenden är ej klarlagda. Modeller från 
andra kommuner kan närmare undersökas. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det Barn- och ungdomsnämnden och 
Utbildningsnämnden inte anser det lämpligt att införa pedagoghund i nuläget, utan 
vill avvakta nationella rekommendationer. Sammanfattningsvis är det enbart inom 
Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna vara aktuellt idag. Om 
Socialnämnden skulle införa vårdhundar, utifrån de effekter som det medför för 
verksamhet, personal och brukare, förknippas detta med en kostnad för nämnden. 
Kostnaderna och möjligheterna till införande på boenden är dock inte klarlagda, 
varför vidare utredning kan vara befogat. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttranden
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Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet
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Att hunden är människans bästa vän är allmänt känt. Att hundar sällan har tilltrade
till sjukhus och vård/omsorgsinräffningar åir också känt. Icke desto mindre har man
länge forstått att hundar som rehabiliteringsform kan ge oss stora positiva effekter
på såväl patienter, anhöriga som flor personal.

Vårdhundar ingår i gruppen sociala tjänstehundar. De utbildas på vårdhundskolan.
Först testas hunden for att se att den har det mentala psyket for att gå utbildningen.
Klarar hunden det så blir den och foraren antagentill en ettårig utbildning.

En vårdhund kan göra skillnad både for barn och vuxna. En vårdhund gör också
ekonomiska besparingar inom vård och omsorg. Medicinforbrukning for smärta
och oro kan minskas. Detta medfor bland annat fÌirre fallolyckor och rörligare
brukare.

En vårdhund arbetar alltid i team med sin ftirare och stimulerar träning/inlärning på
ett lekfullt sätt. En vårdhund är en aktivt arbetande hund. Ett certifierat
vårdhundsteam arbetar lor att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.
Teamet arbetar med ffsisk, psykisk, social och kognitiv träning. Stimulering av
sinnen, motorik, socialt samspel, ADl'trtining, rumsuppfattning samt avledning
t.ex. av smärta är nägra av de områden där hunden är ett viktigt redskap. Det
certifierade vårdhundteamet arbetar antingen enskilt eller med personer i grupp.
Teamet arbetar med målinriktade besök, besöken sker på remiss från t.ex.
sjuksköterska, arbetsterapeut, ff sioterapeut, logoped med fl era. Besöken
clokumenteras och utvärderas.

Studier påvisar att hundbesök ger positiva fusiologiska effekter på patienter. I
umgänget med hund ökar halterna av lugnande hormoner såsom Kortisol och
Oxytocin vilket Ër till följd att brukaren känner mindre smärta.

Det finns certifierade vårdhundsteam i ca70 kommuner idag, främst inom
äldreomsorgen. I Uppsala finns idag 8 hundforare med 17 hundar anställda av
kommunen. På Akademiska sjukhuset arbetar en hund med svårt sjuka barn. Inom
palliativ vård vid livets slutskede har hundar kunnat lindra känslan av ensamhet,
skänka tröst, motivation och trygghet.



Studier har även visat att människor som lider av depression, oro eller ångest kan ffi
minskad siress och oro. Secian juni2ûi3 firurs dei en naiioneii sl.andard lor
lämplighetstest. utbildning och certifiering av ftirare med vårdhundar, framtagen av
Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013. En vårdhund har
testats for sin lämplighet i ett särskilt test for blivande vårdhundar och fätt godkåint
resultat i sam moment. Hunden har d?irefter tränats av sin av

instruktörer, uncler en ettårig utbildning och tillsammans med floraren genomgått ett
-^,-,1-¡!--l- ¡ ¿ ---,¿ ll:-- , -,-¿l l! ----l-- --- .- -1 - -11- !r--/ ,,.---- -1r- t
Pr¿tr(usKt tçst rur utir'ùrrlçr'lilB rnçu BUuKallt Içsultal.

Ett certifïerat vårdhundsteam är en kvalificerad trjälp inom vård, skola ooh omsorg
som berikar livet flor brukaren, ger livsglädje och spar pengar.

Dä.rför ftreslår.¡i

Att Vallenflrna kommun utreder möjligheten att öppna upp for verksamhet med
V unens verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-06-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101
Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S), yrkar att socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och 
återlämnar det till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §71 SN AU Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Tjänsteskrivelse -hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remissvar-hund i Vallentuna kommuns tjänst
4. Remiss, motion (S) hund i Vallentuna kommuns tjänst 

Expedieras till 
Akten

11ProSale Signing Referensnummer: 2523SE
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71
Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och 
återlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse -hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Remissvar-hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remiss, motion (S) hund i Vallentuna kommuns tjänst 

Expedieras till 
Akten

14
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Tjänsteskrivelse

Remissvar hund i Vallentuna kommuns 
tjänst

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Yttrande från riksförbundet Unga Allergiker

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Unga Allergiker
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ELIN YILMAZ MOTTAGARENS NAMN
TITEL/FÖRETAG

VÄGNAMN 12
ELIN.YILMAZ@VALLENTUNA.SE 123 45 STAD

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
SOCIALFORVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
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Remissvar-hund i Vallentuna kommuns 
tjänst 

Socialdemokraterna motionerar om att utreda möjligheten att öppna upp för 
verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. Socialnämnden har fått 
remissen tillsammans med andra berörda nämnder. Som bilaga till remissen 
medföljer ett yttrande från riksförbundet Unga Allergiker.

Vallentuna kommuns socialnämnd bedriver verksamhet inom omsorg riktade till 
både vuxna och barn. Flera av verksamheterna arbetar på olika sätt med 
rehabilitering utifrån brukarens behov, egna motivation, välbefinnande och hälsa.
Rehabiliteringen utförs i samverkan med kommunens hälso-och 
sjukvårdsorganisation i vilken legitimerad sjukvårdspersonal finns, som i 
verksamheterna arbetar i tillsammans med befintlig omsorgspersonal

Verksamheterna ser olika ut, och verksamheternas behov av och möjlighet till att 
nyttja vårdhundsteam kan variera, precis som den enskilda brukarens behov, 
förutsättningar och motivation att nyttja vårdhundsteam i sin rehabilitering kan 
variera. 

Socialnämnden anför att utredningen om att öppna upp för verksamhet med 
vårdhund inom kommunens verksamhet behöver klargöra hur det certifierade 
vårdhundteamet ska göras tillgängligt utifrån den enskilda brukarens och 
verksamheternas behov. Här bör särskild hänsyn tas till brukare eller personal som 
har allergier som hindrar nyttjandet av hund i verksamheten. I vissa verksamheter 
kan det, utifrån allergier hos brukare och av arbetsmiljöskäl, vara uteslutet att det går 
att nyttja vårdhundsteam. Utredningen behöver också klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen 
regi.

Socialnämnden har inget att erinra mot att utreda möjligheten att öppna upp för 
verksamhet med certifierade vårdhundsteam inom kommunens verksamhet.

Vallentuna Socialnämnd
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VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-02-11 
 DNR KS 2019.013 
MAGNUS SJÖGREN  SID 1/1 
TF STABSCHEF/TF KONTAKTCENTERCHEF   
08-587 50 48    
MAGNUS.SJOGREN@VALLENTUNA.SE   REMISSINSTANS: BARN- OCH 

UNGDOMSNÄMNDEN, 
UTBILDNINGSNÄMNDEN, SOCIALNÄMNDEN, 

PENSIONÄRSRÅDET, 
FUNKTIONSHINDERRÅDET 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Motion (S) Hund i Vallentuna kommuns 
tjänst  

Svar på remissen önskas senast: 2019-06-26 
 
Hos oss handläggs ärendet av Handläggare 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Magnus Sjögren 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar: Motion från (S), yttrande från riksförbundet Unga Allergiker 
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HI.'ND I VALLENTLINA KOMMTINS TJANST

Att hunden är människans bästa vän är allmänt känt. Att hundar sällan har tilltrade
till sjukhus och vård/omsorgsinräffningar åir också känt. Icke desto mindre har man
länge forstått att hundar som rehabiliteringsform kan ge oss stora positiva effekter
på såväl patienter, anhöriga som flor personal.

Vårdhundar ingår i gruppen sociala tjänstehundar. De utbildas på vårdhundskolan.
Först testas hunden for att se att den har det mentala psyket for att gå utbildningen.
Klarar hunden det så blir den och foraren antagentill en ettårig utbildning.

En vårdhund kan göra skillnad både for barn och vuxna. En vårdhund gör också
ekonomiska besparingar inom vård och omsorg. Medicinforbrukning for smärta
och oro kan minskas. Detta medfor bland annat fÌirre fallolyckor och rörligare
brukare.

En vårdhund arbetar alltid i team med sin ftirare och stimulerar träning/inlärning på
ett lekfullt sätt. En vårdhund är en aktivt arbetande hund. Ett certifierat
vårdhundsteam arbetar lor att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.
Teamet arbetar med ffsisk, psykisk, social och kognitiv träning. Stimulering av
sinnen, motorik, socialt samspel, ADl'trtining, rumsuppfattning samt avledning
t.ex. av smärta är nägra av de områden där hunden är ett viktigt redskap. Det
certifierade vårdhundteamet arbetar antingen enskilt eller med personer i grupp.
Teamet arbetar med målinriktade besök, besöken sker på remiss från t.ex.
sjuksköterska, arbetsterapeut, ff sioterapeut, logoped med fl era. Besöken
clokumenteras och utvärderas.

Studier påvisar att hundbesök ger positiva fusiologiska effekter på patienter. I
umgänget med hund ökar halterna av lugnande hormoner såsom Kortisol och
Oxytocin vilket Ër till följd att brukaren känner mindre smärta.

Det finns certifierade vårdhundsteam i ca70 kommuner idag, främst inom
äldreomsorgen. I Uppsala finns idag 8 hundforare med 17 hundar anställda av
kommunen. På Akademiska sjukhuset arbetar en hund med svårt sjuka barn. Inom
palliativ vård vid livets slutskede har hundar kunnat lindra känslan av ensamhet,
skänka tröst, motivation och trygghet.
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Studier har även visat att människor som lider av depression, oro eller ångest kan ffi
minskad siress och oro. Secian juni2ûi3 firurs dei en naiioneii sl.andard lor
lämplighetstest. utbildning och certifiering av ftirare med vårdhundar, framtagen av
Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013. En vårdhund har
testats for sin lämplighet i ett särskilt test for blivande vårdhundar och fätt godkåint
resultat i sam moment. Hunden har d?irefter tränats av sin av

instruktörer, uncler en ettårig utbildning och tillsammans med floraren genomgått ett
-^,-,1-¡!--l- ¡ ¿ ---,¿ ll:-- , -,-¿l l! ----l-- --- .- -1 - -11- !r--/ ,,.---- -1r- t
Pr¿tr(usKt tçst rur utir'ùrrlçr'lilB rnçu BUuKallt Içsultal.

Ett certifïerat vårdhundsteam är en kvalificerad trjälp inom vård, skola ooh omsorg
som berikar livet flor brukaren, ger livsglädje och spar pengar.

Dä.rför ftreslår.¡i

Att Vallenflrna kommun utreder möjligheten att öppna upp for verksamhet med
V unens verksamhet

J rc' Cr{l¿L
I

á I 
-3eo6C €õM , ee'i
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Från: Emma Grönlund <emma.gronlund@ungaallergiker.se>
Skickat: den 23 januari 2019 10:01
Till: Registrator KLK
Ämne: Vårdhundar i skolan 

Mail till alla i kommunstyrelsen: 

Hej! 

Mitt namn är Emma Grönlund och jag är generalsekreterare på Unga Allergiker. En organisation som jobbar 
för barn och unga med astma och allergi.  

Vi såg motion om vårdhundar som ni fick i uppdrag att bereda under förra kommunfullmäktige. Vi 
representerar en stor grupp barn och unga som inte tål hundar och som blir allvarligt sjuka när de vistas i 
samma lokal som en hund, eller där en hund har varit. Skolan är barnens och de ungas arbetsmiljö och den 
omfattas av arbetsmiljölagen som säger att skolan ska vara tillgänglig för alla. Ungefär två elever i varje 
klass är pälsdjursallergiska. Att varje dag utsättas för pälsdjursallergen kan leda till att barn med sådan 
allergi får en mer ihållande inflammation i slemhinnorna och luftvägar som i sin tur kan göra att sjukdomen 
blir kronisk.  
Enligt Skolverket har hundar eller andra djur inte en naturlig plats i skolan och positiva effekter för vissa 
elever kan inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda.  

Vi undrar bara om ni har tänkt på dessa perspektiv då detta förslag kan skapa stora problem för elever och 
gå emot Skolverkets riktlinjer? Vi ber er ha detta i åtanke när ni bereder frågan. Vi kommer även att släppa 
en debattartikeln i ämnet då detta har blivit allt vanligare. Där lyfts ni som en av de senaste kommunerna 
som ser över frågan. Hör gärna av er om ni vill ha mer info om vår målgrupp.  

Vänliga hälsningar, 

Emma Grönlund 
Generalsekreterare  
emma.gronlund@ungaallergiker.se 
073-0732206

Riksförbundet Unga Allergiker 
Rosenlundsgatan 52 
118 63 Stockholm 

Postadress:  
BOX 170 69  
104 62 Stockholm 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2019-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (UN 
2019.019)

Beslut
Utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet Barn- 
och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i bilaga.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar att utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst.
 

Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst UN
2. Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remiss, Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen

1



KARINA KARLSSON
VERKSAMHETSCHEF BARN- OCH ELEVHÄLSAN

2019-05-17

SID 1/2

TFN: 

Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från 
(S) om hund i Vallentuna kommuns 
tjänst
Bakgrund
Idag är det vanligt förekommande med vårdhundar inom äldreomsorgen. Forskning 
och erfarenheter visar att patienter på avdelningar med hund blir lugnare och kan 
minska sitt bruk av mediciner. Även skolor och bibliotek anställer idag skolhundar 
eller pedagoghundar. Inom det här området finns det dock begränsat med forskning 
på faktiska effekter, utan man utgår mer från erfarenhetsbaserade uppgifter. Det finns 
erfarenheter som visar att vissa elever lyckas bättre i skolan när de får möjlighet att 
samverka med en hund. Ett vanligt sätt att arbeta med en pedagoghund är att låta 
elever som inte vill läsa högt för andra i klassen läsa för hunden för att träna uttal, 
ljudning och läsflyt. De finns även erfarenheter som visar att elever som har långvarig 
frånvaro kan motiveras att komma till skolan om de får träffa en hund där. En 
pedagoghund kan även medverka vid promenadaktiviteter och gruppaktiviteter. 

Förutsättningar och kostnad
För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas med särskild inriktning på barn innan utbildningen 
kan påbörjas. Utbildningen för förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra 
för hundar som utbildas att arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år 
i taget. Både lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. 
Kostnaden för utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 
kr. Man räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett 
uppdrag som pedagoghund. Beräkningarna bygger på att det redan finns anställd 
personal som är villig att utbilda sig och sin hund och sedan kan arbeta aktivt med 
uppdraget. 

Som huvudman för den kommunala skolverksamheten i Vallentuna bör även alla 
elevers rätt till likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund.  
Utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen måste en beräkning göras 
över hur mycket pedagoghund som skulle behövas för att kunna ge ett likvärdigt stöd 
i hela kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 
Aktiviteten ska ha i syfte att leda till ökad måluppfyllelse. 



SID 2/2

TFN: 

Allergier hos barn, elever och personal
Den ökande förekomsten av pälsdjur i samhället skapar oro och ohälsa hos människor 
med pälsdjursallergi. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans 
mål, men stödet kan inte organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar 
andra elevers hälsa. Det betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna 
hållas i en separat lokal på skolan. Idag har många skolverksamheter redan infört 
pedagoghund men inte alltid med nödvändig hänsyn och planering.1 Vilket kan få en 
negativ inverkan på arbetsmiljön för både elever och vuxna medarbetare i skolan.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.

Sammanfattning och förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.  

1 Exempel finns från ett urval av kommunala skolor i Västerås och även i Norrtälje 
som har valt att arbeta med hund i skolan. Det har här handlat om beslut på 
rektorsnivå och inte ett politiskt beslut som omfattar samtliga kommunala 
skolverksamheter.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2019-05-17

DNR UN 2019.019 
KARINA KARLSSON SID 1/1
 
  
KARINA.KARLSSON@VALLENTUNA.SE  UTBILDNINGSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Yttrande till motion från (S) Om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
presenteras i bilaga.

Handlingar
Svar på motion från (S) angående motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst.

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2019-06-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97
Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (BUN 
2019.087)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.
 

Reservationer
Anna-Maria Boström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet.
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i 
bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om 
hund i Vallentuna kommuns tjänst.
 
Gustav Elfström (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att barn- och 
ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
1. §50 BUN AU Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst.
3. Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst BUN
4. Remiss, Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FÖRVALTNING 2019-05-17

DNR BUN 2019.087 
KARINA KARLSSON SID 1/1
 
  
KARINA.KARLSSON@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion från (S) Om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
presenteras i bilaga.

Handlingar
1. Svar på motion från (S) angående motion om hund i Vallentuna kommuns 

tjänst.

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten



KARINA KARLSSON
VERKSAMHETSCHEF BARN- OCH ELEVHÄLSAN

2019-05-17

SID 1/2

TFN: 

Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från 
(S) om hund i Vallentuna kommuns 
tjänst
Bakgrund
Idag är det vanligt förekommande med vårdhundar inom äldreomsorgen. Forskning 
och erfarenheter visar att patienter på avdelningar med hund blir lugnare och kan 
minska sitt bruk av mediciner. Även skolor och bibliotek anställer idag skolhundar 
eller pedagoghundar. Inom det här området finns det dock begränsat med forskning 
på faktiska effekter, utan man utgår mer från erfarenhetsbaserade uppgifter. Det finns 
erfarenheter som visar att vissa elever lyckas bättre i skolan när de får möjlighet att 
samverka med en hund. Ett vanligt sätt att arbeta med en pedagoghund är att låta 
elever som inte vill läsa högt för andra i klassen läsa för hunden för att träna uttal, 
ljudning och läsflyt. De finns även erfarenheter som visar att elever som har långvarig 
frånvaro kan motiveras att komma till skolan om de får träffa en hund där. En 
pedagoghund kan även medverka vid promenadaktiviteter och gruppaktiviteter. 

Förutsättningar och kostnad
För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas med särskild inriktning på barn innan utbildningen 
kan påbörjas. Utbildningen för förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra 
för hundar som utbildas att arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år 
i taget. Både lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. 
Kostnaden för utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 
kr. Man räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett 
uppdrag som pedagoghund. Beräkningarna bygger på att det redan finns anställd 
personal som är villig att utbilda sig och sin hund och sedan kan arbeta aktivt med 
uppdraget. 

Som huvudman för den kommunala skolverksamheten i Vallentuna bör även alla 
elevers rätt till likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund.  
Utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen måste en beräkning göras 
över hur mycket pedagoghund som skulle behövas för att kunna ge ett likvärdigt stöd 
i hela kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 
Aktiviteten ska ha i syfte att leda till ökad måluppfyllelse. 



SID 2/2

TFN: 

Allergier hos barn, elever och personal
Den ökande förekomsten av pälsdjur i samhället skapar oro och ohälsa hos människor 
med pälsdjursallergi. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans 
mål, men stödet kan inte organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar 
andra elevers hälsa. Det betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna 
hållas i en separat lokal på skolan. Idag har många skolverksamheter redan infört 
pedagoghund men inte alltid med nödvändig hänsyn och planering.1 Vilket kan få en 
negativ inverkan på arbetsmiljön för både elever och vuxna medarbetare i skolan.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.

Sammanfattning och förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.  

1 Exempel finns från ett urval av kommunala skolor i Västerås och även i Norrtälje 
som har valt att arbeta med hund i skolan. Det har här handlat om beslut på 
rektorsnivå och inte ett politiskt beslut som omfattar samtliga kommunala 
skolverksamheter.
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