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BESLUT
FÖRBUD ATT HYSA PRIVATA
HUSDJUR INOM UNIVERSITETS
LOKALER

Rektor
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Datum 2018-09-26

Förbud att hysa privata husdjur inom
universitets lokaler
Bakgrund
Det råder förbud att inom universitets lokaler hysa privata
husdjur enligt beslut daterat 1984-01-18, kompletterat 1998-0506. Orsaken till förbudet är risken för allergiska besvär hos
medarbetare och studenter eller att någon blir biten eller på annat
sätt ofredad av djuret.
I tidigare beslut kan undantag till detta kunnat medges av rektor
beträffande ledarhundar för synskadade. Utöver ledarhundar för
synskadade finns idag assistanshund vilket innefattar
servicehund, alarmerande servicehund, signalhund och psykisk
hälsahund i enlighet med definitioner i Myndigheten för
delaktighets rapport ”Assistanshundar för bättre hälsa och
delaktighet”. Assistanshundens uppgift är likt ledarhunden att
öka hundförarens trygghet och ge en mer självständig vardag.

Beslut
Universitetet beslutar att det är förbjudet att hysa privata husdjur
inom universitetets lokaler.
För ledarhundar och assistanshundar kan rektor medge undantag
på förslag från sektionen Student och utbildning rörande
studenter med behov av ledar- eller assistanshund eller från
arbetsmiljöansvarig på institution/enhet (prefekt eller
motsvarande) när det rör personal.
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I underlaget till beslut om dispens ska framgå:
• Vilken typ av hund det rör sig om
• Vilka lokaler kommer ledar-/assistanshunden att vistas i
• Riskbedömning som beskriver de risker som kan uppstå
på arbetsplatsen
• Ev. åtgärder och anpassningar som ska göras i
arbetsmiljön med hänsyn till anställda och studenter med
t.ex. allergier för att uppnå en arbets- och studiemiljö som
är tillgänglig för alla.
Detta beslut ersätter tidigare beslut ”Förbud att hysa privata
husdjur” från 1984-01-18 och beslut Dnr I F 79 5696/98 från
1998-05-06.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad prorektor i
närvaro av förvaltningschef Susanne Kristensson i efter hörande
av representant för Lunds universitets studentkårer och efter
föredragning av arbetsmiljöingenjör Robert Howe. I
handläggningen av ärendet har dessutom deltagit Thomas
Achen, avdelningschef, Studiestöd och vägledning.
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