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Social‐ och terapihund
Ärendebeskrivning
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Norrbotten (HSO) har inkommit
med en skrivelse angående en social‐ och terapihund vid namn Lucy. En
social‐ och terapihund hjälper människor med olika funktionshinder.
Vi ett besök på ett café i Luleå med autistiska personer så fick inte social‐ och
terapihunden Lucy komma med in i caféet.
I andra orter i Sverige där det finns sådana hundar så har de fått samma
rättigheter som en ledarhund. Andra kommer i Sverige har gett tillstånd för
ledarhundar. HSO önskar att Luleå kommun ska ge detta specialtillstånd för
att kunna göra det bästa för våra funktionshindrade i vår kommun.

Miljönämndens yttrande
I Livsmedelsverkets vägledning om hygien kapitel IX avsnitt 5.7.9.3 framgår
att ”Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund eller
signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning
att detta inte medför risk för att livsmedlen kontamineras”.
Miljönämnden delar den uppfattning som framgår i Livsmedelsverkets
vägledning enligt ovan. Något specialtillstånd för ledarhundar, utöver det
som framgår i Livsmedelsverkets vägledning enligt ovan behöver inte lämnas
av miljönämnden/miljökontoret.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

2011‐05‐16

123

265

Arbets‐ och personalutskottet

2011‐04‐11

79

160

majks10b

Kommunala Tillgänglighetsrådet
Kommunala Tillgänglighetsrådet tillstyrker miljönämndens yttrande.

Polismyndighetens yttrande
Luleå kommunfullmäktige har 2008‐02‐25 beslutat att utvidga 15 § i
ordningsföreskrifterna för Luleå kommun till att även omfatta service‐ och
signalhundar. Polismyndigheten bereddes tillfälle att yttra sig och hade då
inget att erinra.
Frågan om att medföra terapihund i butiker eller serveringslokaler avgörs av
respektive föreståndare och är således inget som polisen har inflytande över.
Mot denna bakgrund föranleder HSOs ansökan inget ytterligare ställnings‐
tagande från polismyndigheten.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott förslår kommunstyrelsen
besluta att
‐
miljönämndens yttrande ska utgöra svar på HSO:s skrivelse.
_____

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
‐
miljönämndens yttrande ska utgöra svar på HSO:s skrivelse.
_____

Beslutsexpediering
Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Norrbotten, Miljönämnden,
Kommunala Tillgänglighetsrådet och Polisen
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