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Beslut 

Rektor beslutar 

 

att fastställa riktlinjer för sällskapsdjurs vistelse på arbetsplatser vid SLU in-

nebärande att sällskapsdjur från och med 2013-01-01 inte tillåts vistas i någ-

ra av de lokaler där SLU bedriver verksamhet, 

 

att förbudet träder i kraft vid inflyttning i nybyggda eller nyrenoverade loka-

ler om den sker före 2013-01-01, 

 

att ett generellt undantag från förbudet ges för djur som behövs för undervis-

ning och forskning samt för ledarhundar, 

 

att rektor efter prövning kan medge undantag från förbudet,  

 

att djurägaren, i de fall rektor beviljat undantag från riktlinjen, ska bekosta 

extrakostnader för lokalvård i de lokaler där sällskapsdjuret vistas, 

 

att uppdra till universitetsdirektören att fastställa taxa för extrakostnader för 

lokalvård samt 

 

att beslut från 1991-06-03, § 758 (Dnr SLU 13.5-3454/91) upphör att gälla. 

Ärendet 

Motiven till förbudet är att, enligt Astma- och Allergiförbundet, minst 15 

procent av befolkningen är allergiska mot pälsdjur och att fler och fler upp-

täcker sin allergi i vuxen ålder. Sällskapsdjur på arbetsplatsen uppfattas av 

allt fler som ett arbetsmiljöproblem vad gäller till exempel hundrädsla, ned-

smutsning och störande beteende. 

 

Ett förbud att ha sällskapsdjur på arbetsplatser vid SLU införs generellt från 

och med 2013-01-01 men införs omedelbart från och med 2011-06-01 i ny-

byggda eller nyrenoverade lokaler. 

 

Undantag från förbudet gäller för djur som behövs för undervisning och 

forskning, som vistas i därför särskilt avsedda lokaler, och för patienter vid 

Universitetsdjursjukhuset. Undantag görs även för ledarhundar.  

 

Rektor kan medge undantag från det generella förbudet om synnerliga skäl 

föreligger. Undantag kommer dock inte att ges för sällskapsdjurs vistelse i 

nybyggda eller nyrenoverade lokaler. Ansökan om undantag ska göras av 

prefekt/motsvarande och ställas till rektor. Till ansökan ska fogas ett intyg 
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som visar att all berörd personal vid institutionen/motsvarande ger sitt sam-

tycke till att sällskapsdjur får vistas i lokalerna. Lokalvårdsledningens sam-

tycke ska också inhämtas. Beviljar rektor undantag från sällskapsdjursförbu-

det ska djurägaren bekosta extrakostnader för lokalvård i de lokaler där säll-

skapsdjuret vistas enligt taxa som beslutas av avdelningen för infrastruktur. 

Denna taxa ska också tillämpas på de djur som är privatägda och som an-

vänds i forskning och undervisning, i de fall dessa ej vistas i loka-

ler/utrymmen särskilt anpassade och godkända för ändamålet. Undantag, ut-

över ovanstående rörande djur som behövs för undervisning och forskning 

samt ledarhundar, kommer inte att ges för vistelser i laboratorielokaler, un-

dervisningslokaler, omklädningsrum, entréer/samlingslokaler, matrum och 

pausrum. 

 

Beslut om undantag fattat av rektor återkallas med omedelbar verkan om nå-

gon medarbetare får allergiproblem eller om sällskapsdjuret förorenar eller 

uppträder störande. 

 

SLU är beredd att stötta privata initiativ för att lösa behov av tillsyn av säll-

skapsdjur genom att till exempel medverka med att anvisa lämplig lokal, un-

der förutsättning att sådan dialog kan föras med en part per cam-

pus/etablering. 


