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Lunds universitets föreskrift angående tillfällig upplåtelse av 
lokal för demokratiskt uppbyggd förening för studenter    
 
Bakgrund   
Saken rör universitetets inställning till att tillfälligt upplåta lokaler till politiska 
organisationer för sammankomster, spridning av information, meningsyttrande 
eller annat liknande syfte.   
Universitetets lokaler är ingen allmän plats utan disponeras i första hand för   
undervisning, forskning och annan ordinarie verksamhet. Universitetet ansvarar för 
hur lokalerna används och fattar tillika beslut om vem som får vistas i och nyttja   
dem.   
 
Förordningen   
1 kap. 13§ högskoleförordningen reglerar en demokratisk uppbyggd   
studentförenings rätt att använda högskolans undervisningslokaler för   
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.   
Ovanstående skall inte gälla om det är antagligt att det vid sammankomsten   
kommer att uppstå någon allvarlig ordningsstörning eller inträffa någonting som   
strider mot lag. Ovanstående 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).   

 
Beslut   
Med stöd av 1 kap. 13 § högskoleförordningen (1993:100) föreskriver Lunds  
universitet följande:   
 
Universitetet upplåter inte lokaler till politiska organisationer för sammankomster, 
spridning av information, meningsyttrande eller annat liknande syfte.   
 
En studentförening, som uppfyller ställda krav enligt 1 kap. 13§   
högskoleförordningen, har dock rätt att även för politisk verksamhet, inkluderande 
inbjudna medverkande  

1.  boka gemensamma lärosalar för sammankomst,   
2.  anordna sammankomst inom övriga lokaler efter samråd   

med och godkännande av ansvarig verksamhet i den aktuella lokalen.   
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Ikraftträdande   
Denna föreskrift träder i kraft den 2020-01-16 då tidigare föreskrift 
(BY 2010/158) upphör att gälla.   

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av   
förvaltningschef Susanne Kristensson efter föredragning av fastighetsekonomen 
Karin Wittenfelt.    

 
 
 
 
 

 Karin Wittenfelt   
       ( LU Byggnad)   
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Promemoria rörande Lunds universitets föreskrift angående   
tillfällig upplåtelse av lokal för demokratiskt uppbyggd förening 
för studenter    
 
 
Bakgrund   
I beslutet ” Föreskrift angående tillfällig upplåtelse av lokal för politisk verksam- 
het” från 2010 beskrevs när universitetets lokaler får nyttjas av studentföreningar 
som utgick ifrån Högskoleförordningen.   
Sedan dess har förordningen förändrats och därmed behöver universitetets se över 
sitt eget beslut.   
I tidigare beslut stod:   

Med stöd av 3 kap. 9 § högskoleförordningen   
(1993:100) föreskriver Lunds universitet följande.   

Denna hänvisning är inte längre gällande och har därmed strukits.   
I det nya beslutet har även en förtydligande text från högskoleförordningen lagts 
till avseende undantag till när lokaler inte kan upplåtas.   
I övrigt gäller tidigare beslut.  
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