
 

 

Ny utredning om samarbete med läs- och terapihundar 

I Växjö kommun ska alla barn och elever tillåtas att utvecklas utifrån bästa förmåga och 
våra äldre ska känna trygghet i att åldras och vid behov få stöd till en aktiv och 
meningsfull vardag.  

Ett av våra viktigaste uppdrag är att barn och ungdomar lär sig läsa och skriva.  Växjö 
har liksom övriga delar av landet, barn och elever med läs- och skrivsvårigheter samt 
andra funktionsnedsättningar. Läshundar är ett beprövat verktyg/hjälpmedel som får 
fler barn med olika svårigheter att lära sig läsa. Hunden har en lugnande inverkan på 
barnet av att avdramatisera läsningen samtidigt som det väcker nyfikenheten och ökar 
drivkraften. Läshunden kan vid sidan av våra vanliga insatser med specialpedagog och 
språkstöd vara ännu ett verktyg för att hjälpa barnet att utvecklas och växa till sin fulla 
potential. När barnen läser för en hund känner de sig inte underlägsna och barnet kan 
försöka förklara för hunden vad olika ord betyder – utan att känna sig dum. Hunden lär 
sig att vara oerhört uppmärksam och puffar dessutom ofta med nosen om barnet slutar 
läsa. 

Omsorgen har under flera år haft en bred och mycket uppskattad verksamhet med 

terapihundar ute på våra särskilda boenden och ser ett behov av att fortsätta med 

terapihundar utifrån en mer behovsstyrd inriktning på äldre med demenssvårigheter. 

Därav bör vi se över hur det är möjligt att skapa en behovsstyrd insats för 

omsorgstagare med demensdiagnos och orosproblematik. Terapihunden fyller en viktig 

funktion för demenssjuka och bidrar exempelvis till ökat välbefinnande, förbättrad 

hälsa, samt ökad motivation hos de personer som hunden arbetar med. Dessutom bidrar 

hundens närvaro till att lugna de som är oroliga och stimulerar till samarbete och 
motiverar till deltagande i aktivitet. 

Vi vill därför starta en utredning om hur utbildnings- och omsorgsförvaltningen 
tillsammans kan arbeta med läs- och terapihundar under ett gemensamt projekt, för att 
bidra till att fler unga lyckas i skolan, samtidigt som vi stärker förutsättningarna för våra 
äldre med demensdiagnoser och särskild orosproblematik.  
 

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

• Att starta en utredning som ser över förutsättningarna för att starta ett 

förvaltningsövergripande projekt med läs- och terapihundar. 

• Att undersöka vilka finansieringsmöjligheterna är och om det finns möjlighet till 

extern delfinansiering av projektet.  
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