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Regler för djur  

i  

kommunens lokaler 



Inledning 
Hylte kommun tillåter inte att medarbetarna tar med sig djur till arbetsplatsen.  

Undantag 
Under vissa förutsättningar, vilka efter riskbedömning och -analys ska dokumenteras i lokal rutin, kan 
kontorschef/enhetschef/rektor eventuellt i samråd med medicinskt ansvarig sjuksköterska, ändå 
besluta om att djur, under kontrollerade former, får besöka arbetsplatsen.   

Personer som bor på särskilt boende kan, för att uppfylla socialtjänstlagens krav i på skäliga 
levnadsvillkor, ha med sig husdjur till boendet. Riskbedömning ska ske före inflyttning och 
dokumentation av omhändertagandet av husdjuret ska därefter skrivas i genomförandeplanen. 

Allergi 
Pälsdjur inne på kommunens arbetsplatser innebär att det finns risk för allergiska besvär för de 
som vistas eller arbetar i kommunens lokaler och för de som besöker dem. Det finns också risk 
för allergier vid kontakt med pälsdjur utomhus. Allergiska besvär minskar oftast när man blir 
äldre, varför pälsdjur på eller vid äldreboenden i allmänhet inte innebär någon risk för de som 
bor där.  

Rädsla 
Förutom att hänsyn måste tas till risk för allergier måste eventuell rädsla för djur beaktas. Det är 
viktigt att i detta också innefatta andra djurarter än pälsdjur. Risk för rädsla gör att det är också 
olämpligt att djur tas med till skolgårdar och uteplatser inom barnomsorgen.  

Smittrisk 
Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som kan överföras mellan djur och människa, antingen 
genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö, eller vektorer (bärare av mikroorganismer).  

Djur t ex hundar kan fungera som s.k. passiva vektorer och därigenom föra vidare människors 
bakterier och virus, t.ex. calicivirus (vinterkräksjuka) och multiresistenta bakterier till andra 
människor. I kontakten mellan djur och människa finns alltså risk för överföring av mikroorganismer, 
som kan orsaka sjukdom hos människan. Det är viktigt att vara medveten om denna risk och att 
arbeta för att förhindra att smitta överförs. 

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem i hela världen. Antibiotikaresistens innebär 
att vissa bakterier är motståndskraftiga mot vissa eller i stort sett alla antibiotika. Infektioner kan då 
vara svårbehandlade och i värsta fall inte gå att behandla alls. Risken för resistensutveckling ökar vid 
antibiotikaanvändning, varför det är av största vikt att så långt det är möjligt förhindra 
smittspridning.  

Är djuret friskt och välmående minskar det riskerna för både infektioner och bärarskap av 
mikroorganismer.  

Djurskydd 
Enligt djurskyddslagen ska djur i Sverige behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. 
Djuren får inte heller bli överansträngda eller utsättas för onödig stress. Ur djurskyddssynpunkt kan 
det vara olämpligt att ta med sig djur till arbetsplatsen, eftersom det finns risk för att den okända 
miljön och många okända människor utsätter djuret för lidande och onödig stress. 

Anmälningsplikt 
Verksamhet med katt eller hund i vård och omsorg är en sådan sk. besöksverksamhet som ska 
anmälas till Länsstyrelsen enligt Jordbruksverkets föreskrifter  om förebyggande och särskilda 
åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen. 
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