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Anvisning om användning av lokaler och tillträde till desamma
1

Utgångspunkter

KTH förfogar över de lokaler som används för den egna verksamheten, dvs. för utbildning, forskning
och annan ordinarie verksamhet. Anställda, studenter och anknutna till KTH har tillträde till lokalerna
i den omfattning som medgetts i varje enskilt fall. Tillträde möjliggörs bl.a. med passerkort/kod eller
nyckel.
Andrahandsuthyrning av lokaler regleras i särskild ordning.
Användning av lokaler enl. nedan förutsätter att KTH:s ordinarie verksamhet inte påverkas och att
aktiviteten har anknytning till KTH.

2
2.1

Användning av lokaler utanför ordinarie verksamhet
Arbetstagarorganisationer

Lokaler får användas av arbetstagarorganisationer med medlemmar som är anställda vid KTH för
fackligt arbete.
2.2

Föreningsverksamhet

Vid enskilda tillfällen får anställda använda vissa lokaler för föreningsverksamhet eller liknande.
2.3

Personalvård och liknande sammanhang

Lokaler får användas för t.ex. avtackning eller födelsedagsfirande eller andra personalvårdande
sammanhang.
2.4

Konferenser och liknande

Lokaler får användas för konferenser som har anknytning till KTH:s verksamhet och som arrangeras av
KTH eller av KTH tillsammans med extern part.
2.5

Studenters användning av lokaler utanför ordinarie verksamhet

I högskoleförordningen finns följande bestämmelser:
1 kap. 13 § En högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter
vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en 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.
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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 oförenlig
med högskoleverksamhetens behöriga gång eller med högskolans förpliktelser mot tredje
man. Förordning (1998:1003)

Vid KTH gäller att en sådan förening ska vara en ideell förening vid KTH med antagna stadgar, utsedd
styrelse och revisor samt ett offentligt medlemsregister där medlemmarna är studenter vid KTH.

3
3.1

Vissa ordningsregler
Rökförbud och djurförbud

För att förebygga att arbetstagare och studenter utsätts för ohälsa råder i KTH:s lokaler förbud mot
rökning och djur, med undantag av assistanshund och förordnad bevakningshund genom leverantör
som KTH har avtal med.
3.2

Legitimationskontroll

I KTH:s förebyggande säkerhetsarbete ingår att t ex väktare gör behörighetskontroller av alla som
vistas i KTH:s lokaler utanför ordinarie arbetstid. Efter ordinarie arbetstid ska den som uppehåller sig i
KTH:s lokaler kunna legitimera sig (med godkänd id-handling) på anmodan av väktare.
3.3

Övernattning

Övernattning tillåts inte i KTH:s lokaler.
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Allmänhetens tillträde

Lokaler som allmänheten har tillträde till under ordinarie öppettider är bl.a. bibliotek, KTH entré och
registratorskontor. Tillträde kan också ges i andra sammanhang, t.ex. vid öppet hus eller konserter.

5

Politiska och religiösa organisationer

KTH hyr inte ut lokaler till politiska eller religiösa organisationer för sammankomster, spridning av
information, meningsyttrande eller annat liknande syfte, med undantag av vad som följer av 1 kap. 13 §
högskoleförordningen, se även 2.5.
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