ANVISNING

Anvisning om regler för affischering
utomhus, tillfällig
försäljning/marknadsföring/arrangemang
Syftet med anvisningen är att:
- klarlägga villkor för tillträde till KTH campus Valhallavägen, dvs
tomtmarken och de byggnader som KTH hyr och har verksamhet i.
- klargöra om KTH campus kan klassifieras som offentlig plats.
- klargöra om KTH:s byggnader kan anses vara som öppna för
allmänheten.
Anvisningen grundar sig på:
- Ordningslagen, SFS 1993:1617
- Tryckfrihetsförordningen, SFS 1949:10
- Regeringsformen, SFS 1974:152
- Sekretesslagen, SFS 1980:100
- Högskolelagen, SFS 1992:1434
- Högskoleförordningen, SFS 1993:100
- Rektors beslut nr 351/2006, V-2006-0604, doss 80, Fester i KTH:s
lokaler
- Rektors beslut nr 187/2007, V-2007-0291, doss 80

Bakgrund
Högskolelagen 1 kap 2 §
”Staten skall som huvudman anordna högskolor för
1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och
2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklingsarbete.
Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin
verksamhet (Lag 1996:1392)
Ovanstående krav på Högskolornas samverkan med det omgivande samhället benämns ofta
den tredje uppgiften.
Högskoleförordningen 1 kap 13 §

”En högskola är skyldig att låta en demokratisk uppbyggd förening för studenter vid högskolan
använda undervisningslokalerna vid sammankomst som föreningen anordnar för sina
medlemmar, om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte
eller för framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att medverka
vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna. Vad som sägs i första stycket
skall inte gälla om det är antagligt att det vid sammankomsten kommer att uppstå någon
allvarlig ordningsstörning eller inträffa någonting som strider mot lag. Första stycket gäller inte
heller om föreningens användning av lokalerna är oförenligt med högskoleverksamhetens
behöriga gång eller med högskolans förpliktelse mot tredje man Förordning (1998:1 003).”
Vad menas med demokratiskt uppbyggd förening? I förordningens förarbeten finns ingen
definition. Vid sökning på nätet bland registrerade domar hittades ingen dom som förtydligade
demokratisk uppbyggd förening. Demokratisk uppbyggd förening bland studenter borde vara en
ideell förening. Ideell förening är enligt ordbok, Juridik till vardags (redaktör Rolf Höök,
Wahlström och Widstrand 2005): ”En ideell förening bildas genom att två eller flera personer,
fysiska eller juridiska, antar stadgar samt väljer styrelse och revisor. Stadgarna måste ha en
viss omfattning och tydlighet så att det framgår vad föreningen har för ändamål, vilket namn
föreningen har, hur beslut skall fattas, vilka som företräder föreningen med mera. En ideell
förening blir en juridisk person när ovanstående är uppfyllt. Något krav på registrering hos
myndigheten finns inte.”
KTH ställer följande krav för att godkänna en studentförening som demokratisk uppbyggd
förening:
* Förening skall vara registrerad och godkänd som kårförening vid Tekniska Högskolans
Studentkår.
eller
* Ideell förening, sammanslutning av studenter vid KTH som har:
- antagna stadgar
- utsedd styrelse och revisor
- offentligt medlemsregister där minst 50 % av medlemmarna är aktiva studenter vid KTH.
Ordningslagen, SFS 1993:1617, 1, 2 och 3 kapitlet
* 1 kap 2 § definierar vad som enligt denna lag avses som offentlig plats.
* 2 kap 1 § definierar vad som enligt denna lag avses som allmän sammankomst.
* 2 kap 3 § definierar vad som enligt denna lag avses som offentlig tillställning.
* 2 kap 4, 5 och 20 §§ definierar krav på tillstånd eller anmälan som ställs enligt denna lag.
* 3 kap 7 § definierar krav på tillstånd för pyrotekniska varor utomhus.
KTH campus är enligt definition i denna lag ej offentlig plats men allmänheten har tillträde till
marken, se avsnitt under KTH campus - tomtmark.
Offentlig tillställning är enligt definition i denna lag: ”För att en tillställning skall anses som
offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.” Dylika
arrangemang äger rum i KTH:s regi eller med KTH:s/markens nyttjanderättshavares samtycke
så som t ex seminarier med anledning av tredje uppgiften, Nobelföreläsning, utomhuskonsert
samt Teknologernas quarneval vart fjärde år.
Tillstånd krävs alltid för offentlig tillställning eller allmän sammankomst från polisen om den
ordnas på offentlig plats. Tillstånd från polisen kan även krävas i annat fall t ex nöjestillställning
eller tävling.
Tillstånd krävs för pyrotekniska varor:

* 1 kap 20 §: ”Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd av polismyndighet användas vid allmän
sammankomst eller offentlig tillställning som hålls inomhus.”
* 3 kap 7 §: ”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndighet. Om
användandet med hänsyn till tidpunkt, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.”
I nära anslutning till KTH campus området finns bostäder samt två sjukhus. Enligt polisens
hemsida framgår: ”Vid tillfällen när allmänhet kan förvänta sig fyrverkerier, till exempel nyår,
påsk och valborgsmässoafton behövs i regel inget tillstånd, om avfyrandet inte innebär risk för
skada eller någon annan avsevärd störning för person eller egendom. ”
Tryckfrihetsförordningen SFS 1949:230 2 kap 1 §
”Till främjande av meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha
rätt att ta del av allmän handling. ”
KTH:s registratorskontor skall under arbetsdagar, vara öppet för allmänheten.

KTH campus Valhallavägen - tomtmark
Med KTH campus Valhallavägen menas tomtmark i nära anslutning till byggnaderna.
Markägare är Fastighetsverket. Akademiska hus arrenderar marken av Fastighetsverket vilket
medför att Akademiska hus är nyttjanderättshavaren av marken.
Genom området går en allmän väg, Drottning Kristinas väg. Övriga vägar på området är ej
allmänna utan sköts och underhålls av Akademiska hus.
På området upplåter Akademiska hus parkeringsplatser som såväl KTH:s anställda/studenter
som allmänheten har tillgång till efter erlagd parkeringsavgift. KTH:s anställda/studenter har en
lägre avgift än allmänheten.
Ordningslagens 1 kap 2 § ger en definition av offentlig plats. Där framgår bl a att allmän väg
samt att gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
är offentlig plats.
Detta medför att Drottning Kristinas väg, som går igenom KTH campus Valhallavägen är
offentlig plats. Övriga vägar inom området är ej att betrakta som allmän väg enligt
Ordningslagen men eftersom allmänheten har tillgång till parkeringsplatserna har allmänheten
tillträde till vägarna.
Enligt uppgift från Stadsbyggnadskontoret är KTH campus Valhallavägen ej redovisat som
allmän plats i detaljplanen.
Denna interna föreskrift gäller ej för Drottning Kristinas väg.

KTH campus Valhallavägen – byggnader
Byggnaderna på KTH campus Valhallavägen ägs av Akademiska hus. Denna interna föreskrift
avser endast de byggnaders som KTH genom hyresavtal hyr av Akademiska hus.
Varje byggnad har en namngiven huvudentré som antingen kan vara en allmän entré eller en
skolentré/motsv. Allmän entré har allmänheten tillträde till.
Allmän entré är alltid öppen dagtid vardagar. Skolentré/motsv kan antingen vara en egen
skolentré eller en inre skalskyddsdörr inne i en byggnad. För skolentré/motsv bestämmer
skolan/motsv om de vill ha öppet vardagar under dagtid eller låst dygnet runt.

Lokaler som allmänheten har tillträde till är t ex: KTH:s bibliotek, KTH:s informationscenter,
KTH:s hörsalar, KTH:s registratorskontor samt restauranger.
Behöriga anställda har tillträde till skolans/motsv lokaler. Studenter har tillträde till allmänentré,
datasalar, övningssalar, läsplatser och sektionslokal via kort och kod när dörr är låst.

KTH:s undervisningslokaler
KTH:s undervisningslokaler dvs hörsalar, datasalar, övningssalar och läsplatser administreras
av KTH:s universitetsförvaltning. Hörsalar och övningssalar bokas via Lokalbokningen.
Datasalar är alltid låsta. Hörsalar är alltid låsta när de ej är bokade. Övningssalar och läsplatser
låses ej.

KTH:s sektionslokaler
Rektor upplåter så kallade sektionslokaler åt studenterna. Sektionslokalerna är studenternas
uppehållsutrymmen. På KTH campus Valhallavägen finns i dag 10 st sektionslokaler.
Respektive studentsektionsordförande undertecknar upplåtelseavtal med KTH och åtar sig att
följa uppställda regler. Lokalerna är enskilt område för sektionens studenter.
För arrangemang efter normal arbetstid skall KTH:s interna regler ”Fester i KTH:s lokaler” följas,
se KTH regelverk. Där framgår bl a att sektionen skall ha permanent/tillfälligt serveringstillstånd
om alkohol skall säljas samt att vid fest för mer än 20 personer skall festansvarig lämna in en
underskriven festanmälningsblankett till KTH minst fyra arbetsdagar innan arrangemanget.
Festansvarig skall ha deltagit i KTH:s festansvarigutbildning. Serveringsansvarig skall, enligt
krav från Stockholms stads Tillståndsenheten, vara STAD-utbildad (ansvarsfull
alkoholservering).
Tillträdesrätt har sektionsmedlem med medföljande gäst. Vid fest gör KTH:s väktare minst två
besök under festen. Vid tillfälligt serveringstillstånd kräver ibland Stockholms stads
tillståndsenhet att en gästlista skickas in 24 timmar innan arrangemanget.

Skollokaler
KTH är in delat i 10 st skolor samt universitetsförvaltningen.
Skolornas lokaler är enskilt område där dekanen bestämmer över lokalerna. För att vara
behörig för tillträde till skolans lokaler skall man vara anställd/student vid skolan eller ha ett
ärende dit.

Rektor har beslutat följande:
1 Affischering utomhus på KTH campus
Affischering på KTH campus kräver inte tillstånd från polisen men erfordrar alltid medgivande
från nyttjanderättshavaren av marken samt samtycke från KTH.
Akademiska hus har beslutat:
* Banderoller:
- tillåts på två platser
- KTH skall ge samtycke
- företagslogga får ej förekomma
- sätts upp/tas ner av Akademiska hus
- banderollens budskap skall ha koppling till KTH:s verksamhet.

* Skyltar/affischer:
- KTH skall ge samtycke
- får ej vara hinder för ordinarie verksamhet
- företagslogga får ej förekomma
- skyltens/affischens budskap skall ha koppling till KTH:s verksamhet
- får ej klistras upp på byggnad/stolpe etc.

2 Tillfällig försäljning/marknadsföring/arrangemang på KTH campus
Tillfällig försäljning/marknadsföring/arrangemang kräver inte tillstånd av Polisen men erfordrar
alltid tillstånd från KTH eller av nyttjanderättshavaren av marken.
* Tillfällig försäljning och marknadsförning i KTH:s byggnader skall vara kopplad till KTH:s
verksamhet och erfordrar alltid tillstånd från KTH.
* Bullrande ombyggnadsarbeten i byggnad med tentamenslokal skall om möjligt undvikas under
tentamensperioder.
* Tillfällig försäljning, marknadsförning eller arrangemang utomhus på KTH campus erfordrar
alltid tillstånd från markens nyttjanderättshavare. Samråd sker alltid med KTH. Arrangemanget
får inte utgöra hinder för eller störa den ordinarie verksamheten. Under tentamensperiod tillåts
inga utomhusarrangemang som kan medföra ljudstörning i byggnad med tentamenslokal.

3 Allmän sammankomst och offentlig tillställning
Allmän sammankomst och offentlig tillställning som inte kräver tillstånd från polisen enligt
ordningslagen kan äga rum i KTH:s lokaler om förutsättning i punkt 5.1 är uppfylld.
Allmän sammankomst och offentlig tillställning utomhus på KTH campus som kräver tillstånd
enligt ordningslagen kan tillåtas om villkoren nedan är uppfyllda:
* Arrangemanget är förenligt med KTH:s verksamhet.
* Tillståndsansökan godkänns av polisen. Ansökan skall innehålla yttrande från
nyttjanderättshavaren av marken. Samråd mellan nyttjanderättsinnehavaren och KTH skall ha
skett. Nyttjanderättshavaren har vetorätt till arrangemanget.

4 Pyrotekniska varor
Användandet av pyrotekniska varor på KTH campus kräver alltid tillstånd av KTH och/eller
markens nyttjanderättshavare.
Tillstånd krävs även enligt Ordningslagen vid användandet av pyrotekniska varor utomhus på
KTH campus samt vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls inomhus.
Tillstånd söks hos polisen.
Undantag för tillståndsansökan hos polisen görs enligt information på polisens hemsida: ”Vid
tillfällen när allmänhet kan förvänta sig fyrverkerier, till exempel nyår, påsk och
valborgsmässoafton behövs i regel inget tillstånd, om avfyrandet inte innebär risk för skada eller
någon annan avsevärd störning för person eller egendom.”
Innan tillståndsansökan lämnas till polisen skall KTH och/eller markens nyttjanderättshavare ha
gett sitt tillstånd.

5 Bokning av KTH:s undervisningslokaler
KTH:s undervisningslokaler är i första hand avsedda för den egna verksamhetens undervisning
och forskning. KTH:s egen verksamhet har alltid företräde framför andra intressen.

* Bokning av lokalerna skall alltid ske via KTH:s lokalbokning.
* Undantag gäller för studenters självstudier, enskilt eller i grupp, att utan bokning använda
KTH:s lärosalar under tid som salarna inte är bokade.
* KTH:s namn eller logga får aldrig förekomma i extern arrangörs marknadsföring utan tillstånd
från KTH.
* Försäljning eller kontraktsskrivning får ej ske utan tillstånd från KTH.
* Utdelning av gratistidningar, broschyrer eller dylikt får endast ske i samband med konferenser
av konferensansvarig eller efter tillstånd av KTH.
* Lokalens brandskydd får aldrig sättas ur spel genom att branddörr ställs upp med hinder.
* Utrymningsvägar skall alltid hållas fria t ex vid:
- registrering till konferens
- servering av kaffe/förfriskning
- uppställning av montrar i samband med konferens/arrangemang.
Efter avslutat arrangemang skall lokalens möblering alltid återställas enligt den möbleringsplan
som finns anslagen i lokalen.

5.1 Bokning av undervisningslokal
Rätt att boka undervisningslokal har:
1. Skola/motsv för undervisning och konferens.
2. KTH:s studentföreningar som är demokratiskt uppbyggda enligt definition i denna interna
föreskrift.
3. Tekniska Högskolans studentkår eller studenternas sektioner kan boka lokal för
marknadsdagar och mässor om det kan ske utan att KTH:s ordinarie verksamhet väsentligt
störs.
4. Extern bokning tillåts om lokal finns ledig och om något av nedan kriterier är uppfyllda:
a. konferens/sammankomst där skola/motsv är arrangör eller medarrangör
b. konferens/sammankomst som har koppling till KTH:s verksamhet
5. Dispens från ovan kan sökas. KTH kan då ställa ytterligare krav t ex att inhyrd väktare,
godkänd av KTH, skall närvara under hela arrangemanget.

6 Dispenser och tillstånd
Arrangemang som kräver KTH:s tillstånd eller dispens skall minst 12 arbetsdagar via e-post
ställas till KTH:s säkerhetschef.

