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Inledning 
Vänersborgs kommun siktar på att vara en kommun där alla människor har lika rättig-

heter och möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Invånare med funktionsnedsättning 

ska uppleva trygghet, frihet och tillgänglighet samt ha rätt att kunna delta i samhällslivet 

på jämlika villkor. För Vänersborgs kommun innebär det att utforma lösningar som fun-

gerar för alla redan från början och att åtgärda befintliga brister gällande tillgänglighet i 

kommunens lokaler. 

Tillgänglighet för assistanshundar 

Allmänna förutsättningar 
Invånare med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter att röra sig i samhället och i 

sammanhang som andra.  

Assistanshundar är ett viktigt verktyg för att nå en ökad självständighet och trygghet för 

personer med specifika behov. Begreppet assistanshundar inkluderar ledarhundar, sig-

nalhundar, servicehundar och alarmerande servicehundar (diabeteshundar och epilepsi-

hundar). Dessa hundar fungerar som hjälpmedel och är särskilt utbildade för att utföra 

vissa uppgifter, så att människor med funktionsnedsättning ska få större delaktighet i 

samhället. 

I Vänersborgs kommun ska brukare och invånare mötas av en hög tillgänglighet och 

god service. Assistanshundar tillsammans med sin förare har således samma rätt som 

alla andra att vara i kommunala lokaler dit allmänheten har tillträde. 

Assistanshundar i svensk rätt 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastställer att alla 

människor, oavsett funktionsförmåga, har lika möjligheter att bli delaktiga i samhället. 

Funktionshinderspolitiken i Sverige utgår direkt från FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (antogs av FN:s generalförsamling den 13 december 

2006) och Agenda 2030. Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvent-

ion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i 

ett samhälle med mångfald som grund. 

Astma- och Allergiförbundet har en överenskommelse med Synskadades Riksförbund 

(SRF) (daterad 2017-01-25) om hur man bör hantera konflikter p g a assistanshundar. 

Dokumentet är ställt till ansvariga i samhället med målet att skapa ett samhälle för alla. 

Av överenskommelse framgår att assistanshundsförare och personer med pälsdjursal-

lergi har samma rätt till delaktighet och situationen ska hanteras ansvarfullt och med 

ömsesidig respekt för den andres situation. Så kan båda individer samsas i samhället 

utan att konflikter behöver uppstå. 
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Ansvar i organisationen 
Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvaret gällande tillträde för assistanshundar till 

kommunala lokaler och vid behov ska genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten 

ska var tillgänglig för förare med assistanshund. 

Kommunstyrelseförvaltningen och andra förvaltningar ska medvetandegöra anställda 

inom kommunen kring assistanshundars tillträde till kommunala lokaler.  

 


