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Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att stadsdelsnämnden ska synliggöra
att personer som använder ledar- eller assistanshund får vara i
kommunala lokaler.
Förvaltningen föreslår att dekaler med ett förtydligande att ledaroch assistanshundar är undantagna hundförbudet i första hand sätts
upp i Medborgarkontoret och att förvaltningen undersöker i vilka
övriga lokaler ett förtydligande behövs.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har den 2 december 2018 tagit emot ett
medborgarförslag ”Synliggör att personer som använder ledar-eller
assistanshund får vara i kommunala lokaler”. Nämnden beslutade
den 31 januari 2019 att lämna medborgarförslaget till förvaltningen
för beredning.
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I medborgarförslaget föreslås att Skärholmens stadsdelsnämnd
förtydligar att kommunala lokaler tillåter ledar- och
assistanshundar. Som exempel nämns att Pressbyrån har förtydligat
sina dekaler med en text som klargör att hundförbudet inte omfattar
synskadade som använder ledarhund. Förslagsställaren menar att
det skulle vara ett enkelt och billigt sätt att undanröja missförstånd
och oro.
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Ärendets beredning
Detta ärende har beretts inom administrativa avdelningen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i vikten av att stadsdelsnämndens lokaler
uppfattas som tillgängliga och välkomnande för alla medborgare.
Kommunstyrelsen antog i maj 2018 ”Program för tillgänglighet och
delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023”.
Fokusområde 3 i programmet beskriver bland annat rätten att kunna
förflytta sig, vistas i och använda stadens inne- och utemiljö.
Ledar- eller assistanshund ökar livskvaliteten för den som är gravt
synskadad eller av andra skäl är i behov av assistans. Hundarna är
väl dresserade och håller sig lugna intill sin förare. Det kan
uppkomma en intressekonflikt mellan de som är hundallergiska och
ledarhudsförare. Enligt Astma- och allergiförbundet händer det
dock ytterst sällan att ett ledarhunds- eller assistanshundsekipage
och en person med hundallergi träffas. Organisationerna
Synskadades Riksförbund och Astma- och allergiförbundet har
gemensamt tecknat en överenskommelse som går ut på att det är
den hundallergiska personen och ledarhundsföraren som
tillsammans, på individnivå, löser eventuella krockar.
Ett förtydligande av att personer som använder ledar- eller
assistanshund är välkomna i stadsdelsnämndens lokaler skulle vara
ett enkelt och billigt sätt att undanröja missförstånd och oro. Det
skulle göra det tydligt för både besökare och personal vad som
gäller och vara ett led i att förverkliga kommunfullmäktiges
övergripande mål om en stad för alla. Dekaler med en sådan
innebörd finns att beställa från Synskadades Riksförbund (SRF).
Förvaltningen föreslår att dekaler med förtydligande om att ledaroch assistanshundar är undantagna hundförbudet i första hand sätts
upp i Medborgarkontoret. Vidare att förvaltningen undersöker i
vilka övriga lokaler som förvaltningen förfogar över där man tar
emot besökare budskapet behöver förtydligas.
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