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Yttrande över remiss från Socialdepartementet gällande 
ledarhundar, Ds 2022:16 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är inte med på sändlistan, men uppmanar 
regeringen att fortsättningsvis inkludera SLU i denna typ av remisser. 

Sammanfattning 
SLU anser att: 

• Det är positivt att föreslagen lag lägger stor vikt vid hundens välmående, 
men menar att kopplingen till djurskyddslagstiftningen även bör vara 
tydlig i lagtexten. 

• Det bör förtydligas att en hälsokontroll ska omfatta hundens välfärd, dvs 
både den fysiska och den psykiska hälsan. 

• Det behöver klargöras hur offentlig djurskyddskontroll/beslut enligt 
djurskyddslagen och kontroll/beslut avseende dispositionsrätt enligt 
föreslagen lag om ledarhundar ska samordnas.  

Generella synpunkter 
SLU har inga synpunkter över den föreslagna ändringen av huvudmannaskapet, 
men anser att det finns ett antal frågor som bör belysas och förtydligas ur ett 
djurskyddsperspektiv. Det är positivt att hundens välmående poängteras. I 
promemorian framgår att dispositionsrätten är kopplad till djurskyddsaspekter och 
att den som förfogar över ledarhunden är ansvarig för att bestämmelserna i 
djurskyddslagen iakttas. SLU menar att det bör förtydligas i lagtexten att 
dispositionsrätten är kopplad till att djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter 
efterlevs, utöver kravet på veterinärvård. Detta kan exempelvis göras i ett 
inledande stycke med hänvisning till djurskyddslagen (SFS 2018:1192) och 
Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter 
(SJVFS 2020:8). SLU saknar information om hur kontroll och beslut enligt 
djurskyddslagen respektive lagen om ledarhundar påverkar varandra. 
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Specifika synpunkter 
5 § Att vara ledarhund kan både vara stimulerande och påfrestande för hunden. 
SLU ser därför mycket positivt på kravet att hunden ska genomgå regelbundna 
hälsokontroller. Sådana hälsokontroller bör omfatta både hundens fysiska och 
psykiska hälsa, och i det göra en helhetsbedömning av hur arbetet som ledarhund 
påverkar hunden. Bedömning av hundens hälsa och välfärd bör därför omfatta 
undersökning av veterinär och etolog eller motsvarande expert inom hundars 
beteende. Hälsokontroller är även viktiga för beslut om att låta pensionera hunden. 

Den fortlöpande utbildning som den som beviljats ledarhund genomgår 
tillsammans med hunden bör inkludera hundars hälsa, beteende, välfärd och 
djurskydd. Detta torde bidra till att uppfylla kompetenskravet på djurhållare att 
tillgodose hundens behov, enligt djurskyddslagen (2 kap. 3 § DL).   

6 § SLU undrar vad som händer om Myndigheten för delaktighet upptäcker att 
hunden inte sköts enligt djurskyddslagstiftningen eller om länsstyrelsen vid 
kontroll kommer med anmärkningar om hur ledarhunden hålls och sköts, vilket kan 
ha implikationer på dispositionsrätten. Tar Myndigheten för delaktighet kontakt 
med länsstyrelsen och vice versa? Samarbetar myndigheterna i de fall då 
djurskyddslagen inte efterföljs? I promemorian omnämns tillfällen då Myndigheten 
för beredskap kan ställa krav på rättelse istället för att återkalla dispositionsrätten, 
exempelvis vid övervikt hos hunden. SLU undrar huruvida sådana beslut tas i 
samråd med länsstyrelsen, inom ramen för djurskyddslagstiftningen, eftersom det 
är länsstyrelsen som har mandat att ställa krav och fatta beslut enligt 
djurskyddslagstiftningen. SLU menar att detta behöver klargöras. Det bör också 
vara klarlagt att en person som beviljas dispositionsrätt inte har djurförbud.  

7 § I beslutet om att återkalla en dispositionsrätt ska myndigheten samtidigt besluta 
att ledarhunden ska återlämnas och när detta senast ska ske. Rimligtvis bör det 
kunna uppkomma situationer då det är olämpligt att lämna tillbaka hunden, vilket 
bör framkomma i den föreslagna lagen.  

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vicedekan Lena Lidfors 
efter föredragning av koordinator Linda Ferngren. Innehållet har utarbetats av 
universitetsadjunkt och doktorand Johan Lindsjö vid institutionen för husdjurens 
miljö och hälsa och Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW), universitetsad 
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junkt Frida Lundmark Hedman vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa 
samt kvalificerad handläggare Elina Åsbjer vid Nationellt centrum för djurvälfärd 
(SCAW).  

Lena Lidfors  

  

  

Linda Ferngren 
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