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Ökad möjlighet till assistanshund 
Neuro Falun och norra Dalarna 
 
 
Ett ganska nytt inslag i omsorgen är assistanshundar. Dessa hundar kan bidra till 
väldigt mycket – att man lättare kan ta sig ut i samhället, att man får hjälp i hemmet 
när man tappar saker eller har ramlat, att man upplever mindre ensamhet som sägs 
vara skadligt för hälsan. 
 
Yrkande 

• Att Neuroförbundet verkar för att det ska bli ekonomiskt möjligt för fler 
människor med behov att få tillgång till en assistanshund. 

 
Motionen är antagen av Neuro Falun och norra Dalarna 2021-03-15 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 33 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Ann Bubère, Peder Westerberg och Johanna 
Andersson 
 
Ökad möjlighet till assistanshund 
Motionen behandlar frågan om Neuro ska verka för att det ska bli ekonomiskt möjligt 
för fler människor med behov att få tillgång till en assistanshund. 
 
Neuro arbetar för att alla med neurologisk diagnos ska få den vård, behandling och 
hjälpmedel de är i behov av. Förbundet verkar också på olika sätt för att förbättra den 
ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning generellt och våra 
medlemmar specifikt. Det arbetet gynnar motionärens sak. Förbundsstyrelsen anser 
dock inte att förbundet bör driva frågan att det ska bli ekonomiskt möjligt för fler 
människor med behov att få tillgång till just en assistanshund, specifikt.  
 
Det finns vissa krav du ska uppfylla för att kunna bli förare till en assistanshund. Du 
ska bland annat förstå vad en hund behöver och kunna ta hand om hunden så att 
den får sina behov uppfyllda och mår bra. Du behöver också ha ett genuint 
hundintresse och hundkunskap innan assistanshund. Att ha hund kräver 
ofrånkomligen tid, engagemang och pengar av den funktionshindrade. 
 
Som hundägare är det relativt enkelt att själv utbilda en assistanshund. Det innebär 
heller inga stora kostnader för en funktionshindrad hundägare att utbilda sin egen 
hund. Däremot kostar det åtminstone 15 000 kronor om året att ha hund. Det är 
kostnader för försäkring, mat, hundtillbehör, veterinärbesök med mera. Är din hund 
färdigutbildad och certifierad, kan du dock som funktionshindrad assistanshundägare 
söka merkostnadsbidrag hos Försäkringskassan.  
  
Det går också att söka ekonomiskt stöd från stiftelser eller genom stipendium för att 
köpa en grundtränad assistanshund. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att avslå motionen. 
 


