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Förvaltning av Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler – 
policy och riktlinjer  
 

Allmänna utgångspunkter  
Lokalerna upplåts till fakulteten via ett upplåtelseavtal med fastighetsenheten som också är den instans 
som handlägger de övergripande lokalförsörjningsfrågorna genom delegation från rektor. Hit hör 
avtalsfrågor med avseende på fastighetsägare, andrahandsuthyrning och uppsägning. 
Se http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/lokaler http://medarbetarportalen.gu.se/styrd
okument/sakerhet/ En gemensam policy finns även för tillgänglighet till universitetets lokaler, för 
parkering, för fester och andra arrangemang mm.   

Det ekonomiska ansvaret ligger hos fakultetens institutioner/motsvarande. De ansvarar för att medel 
och lokaler används på ett optimalt sätt och att en god fysisk arbetsmiljö bidrar till bästa möjliga 
förutsättningar för utbildning och forskning. Institutionen är den organisatoriska nivå där lokalfrågor 
främst hanteras. Beslut om lokalförändringar och investeringar som berör flera 
institutioner/motsvarande tas av prefekterna/motsvarande i samverkan och i samråd med fakulteteten, 
arbetsmiljöombuden, campuschefen samt i tillämpliga fall med fastighetsenheten. 

Syftet med Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokalpolicy är att fastställa gemensamma 
principer för 

A. God lokalförsörjning för alla verksamheter. Detta innebär 

• att bereda alla som arbetar inom fakulteten, anställda såväl som studenter, en god arbetsmiljö 
och bra och ändamålsenliga arbetsplatser  

• att då flera personer delar arbetsrum bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
en väl fungerande arbetsplats för var och en  

• att gemensamma ytor utformas på ett ur arbets- och studiesynpunkt tillfredsställande sätt. 

B. Tillträde till fakultetens lokaler och faciliteter.  

Omfattning och kostnadsansvar  
Policyn omfattar alla anställda, studenter och gästande forskare/lärare/studenter. För professorer 
emeriti skall särskilt avtal ingås i enlighet med rektorsbeslut. Policyn omfattar samtliga fastigheter 
som disponeras av utbildningsvetenskapliga fakulteten.  

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/lokaler
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/
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Den övergripande principen gällande kostnadsansvar för inredning/utrustning inom fakulteten är att 
institutioner/motsvarande bär kostnaderna för alla lokaler som definierats som gemensamma och som 
därmed kan brukas av alla. Se regler nedan, samt bilaga A.  

 

Ansvar och operativ förvaltning 
Ansvaret lokalförsörjning ligger hos prefekten/motsvarande.  

Beslut om disponering av lokaler görs av respektive prefekt/motsvarande.  

Beslut om disponering, lokalförändringar och investeringar som berör flera institutioner/motsvarande 
tas av prefekterna/motsvarande i samverkan och i samråd med fakulteteten, campuschefen, 
arbetsmiljöombuden samt vid tillämpliga fall med fastighetsenheten.  

Dessa samordningsbeslut bereds i första hand i lokalkommittén -se nedan.  

Campuschefen ansvarar för att löpande drift och skötsel av fastigheterna och fakultetsekonomen 
bereder ekonomiska frågor inför beslut.  

Campuschefen svarar för att ge stöd vid behov av lokalförändringar, samlar in lokalbehov från 
verksamheten och bereder ärenden som rör lokaler inför lokalkommittén eller prefektgruppen samt 
ansvarar i för kontakten med fastighetsenheten.  

Alla lokalförändringar som innefattar ombyggnationer skall hanteras av fastighetsenheten. Detta gäller 
även all större förändringar/utökning av installationer (el, ventilation, vvs). 

Prefekt/motsvarande skall vid behov av förändrade lokaler eller utökning av antal lokaler anmäla detta 
till campuschefen för beredning.  

Lokalkommittén är det organ där övergripande frågor om lokaler, lokalförsörjning samt 
samverkansbeslut mellan fakultetens institutioner/motsvarande diskuteras och bereds. Kommittén 
skall bestå av dekanus, prefekter från respektive institution, fakultetsekonomen, campuschefen 
(sammankallande), en studentrepresentant, representant från arbetstagarpartner, 
huvudarbetsmiljöombud respektive arbetsmiljöombud. Mötesfrekvens 3-4 gånger/år.  

Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner förbehåller sig rätten att avgöra i vilken ordning 
såväl interna som externa organisationer/motsvarande har rätt att boka lokal respektive hyra lokal 
inom fakulteten enligt den prioritering (Uppdateras vid behov för att harmoniera med GUs 
övergripande styrdokument. Specifika lokala behov skall dock övervägas) som finns, se Tillträde till 
fakultetens lokaler och faciliteter 

 

Riktlinjer för fördelning av lokaler  
De olika verksamheternas lokaler bör om möjligt vara geografiskt sammanhållna. 

Arbetsplatser  
Prefekt/motsvarande har skyldighet att sörja för att arbetsplats finns för anställda. Varje 
institution/enhet beslutar om sin interna fördelning av arbetsplatser inom tilldelade lokalytor i 
samverkan med arbetsmiljöombudet. 

Institutionernas interna lokalpolicy skall ligga i linje med den policy som fastställts av 
fakultetsnämnden.  

Den anställdes arbetsuppgifter och därmed sammanhängande behov skall utgöra utgångspunkt vid 
fördelning av arbetsplatser. Beträffande forskarstuderande, se Principer för tilldelning av arbetsplats i 
eget rum.  

Om tilldelad arbetsplats inte används på grund av längre frånvaro (längre sjukskrivning, 
deltidssjukskrivning, barnledighet etc.) skall arbetsplatsen i första hand utnyttjas av ev. vikarie. Det 
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gäller även vid längre och omfattande tjänstledighet. Med detta avses tjänstgöring omfattande minst 20 
% av heltid under en sammanhängande tid om minst 6 månader.  

Avvikelser från dessa normer kan i vissa fall vara befogade när det gäller lokaler för speciella  

funktioner, t ex studieadministration, studievägledning, studierektorer etc. Dessa lokaler bör vara lätt 
tillgängliga för studenterna och helst centralt placerade.  

Gästforskare tilldelas arbetsplats inom respektive institutions tilldelning av arbetsrum. 

Principer för tilldelning av arbetsplats i eget rum  
Anställda med heltidsanställning oavsett befattning prioriteras framför deltidsanställda gällande 
tillgång till eget arbetsrum. Deltidsanställda förutsätts kunna dela arbetsrum.  

Principerna tillämpas i den ordning de är formulerade. 

1. Arbetsuppgifternas karaktär avgör, t ex speciellt uttalade krav på avskildhet. 

2. Heltidsanställda som uppfyller p.1 får i första hand eget rum (heltid = mer än halvtid). 

3. Anställd med tillsvidareförordnande sätts före anställd med tidsbegränsat förordnande.  

Doktorandanställda har rätt till egen arbetsplats, dock inte eget rum. I mån av plats erbjuds också 
arbetsplats till övriga forskarstuderande. Vid fördelning av arbetsplatser för forskarstuderande skall 
den som, oavsett anställningsform eller finansieringsform, befinner sig i slutskedet av 
forskarutbildningen prioriteras framför den som befinner sig i ett tidigare skede. Detta gäller under 
förutsättning att doktoranden följer individuell studieplan och är berättigad till resurser enligt 
Högskoleförordningen 6:37. 

Professor emeritus/emerita erbjuds arbetsplats under förutsättning att man är aktiv inom fakultetens 
verksamhetsområde. 

Personalrum  
Personalen vid alla institutioner/enheter skall ha tillgång till personalrum med möjlighet att värma och 
äta medhavd mat. Personalen skall ha tillgång till vilrum i samtliga hus.  

Hörsalar, lektionssalar, grupprum, konferensrum  
Lektionssalar, datasalar, grupprum och större konferensrum skall vara fakultetsgemensamma och 
bokningsbara. 

Verksamhetsanpassade salar och konferensrum kan enligt överenskommelse finnas inom 
institution/motsvarande lokalområde. Institutionen ansvarar då ekonomiskt för inredning och 
utrustning om inte annat överenskommits.  

Undervisningslokaler skall i första hand användas för lärarledd verksamhet.  

För bokningsrutiner se bilaga B 

Förråd, arkiv  
Förråd bör i möjligaste mån finnas i anslutning till institutionernas/motsvarandes tilldelade 
arbetslokaler. Lokaler med direkt eller indirekt dagsljus ska inte användas som förråd. 

Utrymmen för post, utskrift 
Rum för kopiering, utskrift, posthantering o d ordnas och utrustas av varje enhet inom de utrymmen 
som ställts till dess förfogande.  

Studentkårsutrymmen  
Utrymmen för studentkårens administration och föreningsverksamhet tillhandahålls av fakulteten. 

Studieplatser  
Självstudieplatser för studenterna skall finnas inom fakultetens lokaler. Sådana utrymmen skall vara 
utrustade med eluttag och trådlös uppkoppling till universitetets datanät. Utskrifts – och 
kopieringsmöjligheter skall finnas. 
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I all planering av fakultetens lokaler skall beaktas att yta avsätts till självstudieplatser för studenterna.  

Matplatser för studenter  
Utrymmen för studenter att värma och äta medhavd mat tillhandahålls av fakulteten. 

 

Tillträde till fakultetens lokaler och faciliteter  
Utbildningsvetenskapliga fakultetens lokaler är delvis öppna för allmänheten men är inte att betrakta 
som offentlig plats utan är till för personal och studenter. Utgångspunkten är att lokalerna skall hållas 
öppna maximalt samtidigt som en bestämd säkerhetsnivå skall upprätthållas i enlighet med 
universitetets säkerhetsregler. Se http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/) 

Lokaler som disponeras av Utbildningsvetenskapliga fakultetens institutioner/motsvarande är i första 
hand till för UFs institutioners verksamhet i enlighet med uppdraget (undervisning, forskning, 
administration, uppdragsverksamhet), för studentföreningars verksamhet, i enlighet med 
högskoleförordningen samt de anställdas personalorganisationers verksamhet.  

Följande prioritering gäller undervisningslokaler: 

1. Undervisning/forskning  
2. Konferenser/motsvarande i fakultetens egen regi  
3. Undervisning ordnad av institutioner/enheter utanför fakultet men inom GU.  
4. Studentkårernas/-föreningars och personalorganisationernas arrangemang.  
5. Konferenser/motsvarande i regi av andra delar inom GU.  
6. Externa konferenser/motsvarande arrangerade av godkända organisationer och med godkänt 
ändamål enligt nedan. 
 
Uthyrning 
Om det finns en överkapacitet efter det att nämnda behov är fyllda, kan lokaler hyras ut. Lokalerna får 
dock inte användas för ändamål som strider mot gällande lagar och förordningar, hyresavtal, dessa 
regler eller på ett sätt genom vilket universitetets namn, anseende och goda rykte kan skadas. 

Uthyrning av lokaler eller utlåning av lokalyta vid entréer eller liknande områden, tillåts inte om dessa 
önskas för verksamhet som syftar till att nå ut till studenter och/eller anställda för marknadsföring av 
produkter/tjänster, spridande av politiska eller religiösa budskap eller liknande.  

Det är dock tillåtet för institutionerna och representanter för studenterna vid universitet att bjuda in 
politiska partier eller andra opinionsbildande organisationer som ett led i bedrivande av utbildning och 
forskning, dvs om det är motiverat ur verksamhetssynpunkt.  
Se http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/lokaler/ Demokratiskt uppbyggda politiska 
studentföreningar vid Göteborgs universitet äger rätt att affischera på Pedagogen. I vart och ett av 
husen, Pedagogen hus A, B och C, finns för ändamålet särskilt avsedda anslagstavlor. (Affischerna ska 
vara daterade och högst i A3 format.) 

Tillämpningsregler vid uthyrning av lokaler, se bilaga C samt hyreskontrakt bilaga D.  

 

Tillgänglighet 
För att personer med funktionshinder skall kunna studera, arbeta vid eller besöka 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten skall lokalerna vara tillgängliga. Det är viktigt att kunna förflytta 
sig till och i fakultetens lokaler och att dessa anpassas till personer med funktionshinder. 

Se http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/likabehandling/  

http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/lokaler/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/likabehandling/
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Tillträdestider  
Öppettider under terminstid 

Huvudentréerna i Pedagogens hus A, B och C hålls öppna:  

Vardagar Hus A kl 07.30 – 19.00   (fredagar 07.00 – 16.00) (stängt juli månad) 

 Hus B kl 0730 – 17.00 (fredagar 07.00 – 16.00) (stängt juli månad) 

 Hus C kl 07.30 – 17.00   

Lördagar  Stängt   

Sön- och helgdagar Stängt   

(Idrottshögskolans öppettider anpassas utifrån de olika verksamheternas schemaläggning. ) 

 

När husen är stängda använder behöriga sitt GU kort för passage enligt följande: 

Personal 
Tillträde medges under årets alla dagar kl. 05.30 – 23.00. 
Inpassering kan inte ske efter kl. 23.00. 

Studenter 
Studenter medges tillträde alla dagar kl. 07.00 – 21.00, dock inte storhelger. 
Inpassering kan inte ske efter kl. 21.00. 

Entreprenörer/hantverkare, servicetekniker m fl.)  
Tillträdestider enligt överenskommelse mellan hyresvärden och fakultetens serviceenhet. 

Undantag 
Undantag från dessa generella regler kan göras efter särskild överenskommelse för disputationer, 
disputationsfester och andra arrangemang i institutionens regi eller vid serviceåtgärder av olika slag.  

Övernattning 
Övernattning och nattarbete är generellt förbjudet i universitetets lokaler. 

Se http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken/arbetsmiljo-a-till-
o/nattarbete/ Säkerhet och behörighet med passerkort (Gu- kort) 
 

För att uppfylla universitets krav på fysisk säkerhet är Pedagogens tre hus och Idrottshögskolan 
indelad i inre och yttre lokaler som är anpassade för olika kategorier av användare. Dessa 
behörighetsområden kan grovt delas in i, allmänna ytor, slutna kontorsytor (personalytor) och ytor 
som ställer särskilda säkerhetskrav. Se http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/ Beslut 
avseende tillträde till lokaler inom respektive institutions/motsvarandes personalytor och/eller tillträde 
till ytor med särskilda säkerhetskrav, fattas av prefekt/motsvarande i samråd med campuservice 
Rosenlunds säkerhetsamordnare alternativt med campuschefen. 

Personal som är anställd inom fakultetens verksamhetsområde och studenter som är registrerade på 
någon av fakultetens kurser tilldelas automatiskt en s.k. ”grundbehörighet personal” respektive 
”Grundbehörighet student” som ger tillträde med Gu - kortet till fakultetens lokaler i olika 
omfattning.   

Grundbehörighet personal innefattar gemensamma yttre lokaler i Pedagogens tre hus (entréer, 
lärosalar etc), institutionernas/motsvarandes personalytor samt till fakultetskansliet. 

http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken/arbetsmiljo-a-till-o/nattarbete/
http://medarbetarportalen.gu.se/arbetsmiljohandboken/arbetsmiljo-a-till-o/nattarbete/
http://medarbetarportalen.gu.se/styrdokument/sakerhet/
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För att nå övriga ytor krävs special-/extra tillträdesbehörigheter. Beslut om sådan fattas av prefekt eller 
motsvarande och hanteras genom ett rekvisitionsförfarande.  
Se http://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/blanketter/  

Grundbehörighet studenter innefattar hus B och gäller:  

• entréplanet och korridorerna/studentytorna på plan 1-3 (ej plan 4)    

• studentgrupprummen på plan E  

• datasalen på plan 3.  

Hus A, hus C och Idrottshögskolan ingår inte i grundbehörigheten. 

För att registrerade studenter skall få tillgång till lokaler i dessa hus krävs tilläggsbehörighet som bl.a. 
bestäms av kursledare/motsvarande. Se bilaga E 

  

http://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/blanketter/
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Bilaga A. Hantering av Kostnad för gemensam inredning och utrustning. 
Behovet av ersättningsinvesteringar för bibehållen nivå och kvalité hanteras av fakultetskansliet i 
sammarbete med campusservice. Strategiska övervägande gällande nyinvesteringar, utveckling eller 
avveckling bereds i lokalkommittén för beslut. 

Gemensamma lokaler  
1. undervisningslokaler inkl. grupprum (bokningsbara)  
2. datasalar och dataplatser (bokningsbara)  
3. gemensamma uppehållsrum för studenter  
4. gemensamma sammanträdesrum  
5. studentkårslokaler  

Campusservice ansvarar för löpande drift- och underhåll och har en budget för detta. 

Detta innefattar belysningskällor, mindre reparationer av lås, larmkomponenter, entrémattor, hyrda 
växter i gemensamma utrymmen, nyckelsystem och enklare reparationer av lös inredning.  

Institutioner och enheter svarar själva för egna tjänsterum och sammanträdesrum. 

50+ salar 
Pedagogens 50 + salar förvaltas av fastighetsenheten och campusservice från och med år 2014. Detta 
innefattar drift och underhåll av befintlig teknisk utrustning och inredning, investeringskostnader (för 
investeringar fr.o.m. 2014), säkerhetsinstallationer och övergripande systemdrift.  

Lista på 50+ salar. Se:http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1459/1459466_st--rre-
undervisningslokaler-2014_130920.xlsx)  

  

http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1459/1459466_st--rre-undervisningslokaler-2014_130920.xlsx
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1459/1459466_st--rre-undervisningslokaler-2014_130920.xlsx
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Bilaga B. Rutiner vid schema- och lokalbokning 
Schemabokning 
Med schemabokning avses all bokning som bygger på kursschema eller motsvarande.  

Vid schemabokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: 
• Kurskod och kursbenämning 
• Start- och sluttid för alla aktiviteter  
• Antal studenter och antal grupper 
• Lärarsignatur/ namn på den som ansvarar för aktiviteten  
• Innehåll (seminarium, föreläsning, VFU, basgrupp etc.) 
• Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning 

Rådgör alltid med schemabokaren vid behov av stora salar, specialsalar och boka dessa innan schemat 
fastställs. 

Kursansvariga institutioner/ motsvarande samråder så att praktik- och teoriperioder inte ligger inom 
samma tidsperiod för flera utbildningar. Kursledare för dessa utbildningar samråder så att intro-
duktion, storföreläsningar samt större symposier och workshops inte kolliderar. Preliminärbokning av 
utbildning bör om möjligt tillämpas. 

Schemabokning bör fördelas för att undvika att alla studenter börjar och slutar samtidigt. Detta för att 
underlätta vid paus och lunch samt för att optimera användandet av lokalerna. Studierektor och 
kursledaren bör därför inför terminsstart samordna start – och sluttider för lektions/föreläsningspassen 
i de olika kurserna. 

Schemabokning sker i obligatoriska 2-timmarspass enligt följande tider: 
08.15-10.00 
10.15-12.00 
13.00-14.45 
15.00-16.45 

Var noga med att alltid meddela schemabokningen om aktiviteten blir inställd, så att lokalen kan 
ombokas för andra. 

Lokalbokning 
Med lokalbokning avses all bokning som inte bygger på kursscheman t.ex. institutionsmöten, 
konferenser och uthyrning till externa kunder. 

Vid lokalbokning skall följande uppgifter lämnas vid beställningen: 
• Start och sluttid för aktiviteten 
• Person/organisation på den som ansvarar för aktiviteten  
• Ändamål (internt möte, sammanträde, konferens etc.) 
• Antal deltagare 
• Önskemål om särskild lokal och ev. utrustning 

Lokalbokning via TimeEdit Web 
Lokalbokning går även att göra via webben via Medarbetarportalen, http://medarbetarportalen.gu.se/ 
Personal med behörighet kan själv boka lokaler för möten och andra aktiviteter som ej ska 
schemaläggas. Lokaler som är tillgängliga via TimeEdit Web är konferensrum, grupprum, vissa 
specialsalar. Lektionssalar och hörsalar samt övriga specialsalar bokas av personal med särskild 
behörighet för detta. 

Vid webbokning ska följande uppgifter anges: 

• Brukarsignatur/namn på den som använder lokalen 
• Ändamål (möte, handledning, kurs- och programråd etc.) 

http://medarbetarportalen.gu.se/
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Bilaga C. Tillämpningsregler vid uthyrning av lokaler1samt prislista. 
- Bokning sker genom campusservice lokalsamordnare 

- Lokalhyra debiteras enligt prislista. 

- Vid beställd teknikersupport debiteras moms på använda tjänster. 

- Vid helg- och kvällsaktivitet tillkommer kostnad för väktare. 

- Hyresavtal skall vara undertecknat av hyresgäst innan lokalen får användas. 

- Regler om användande av Göteborgs universitets lokaler för fester och andra arrangemang 
samt säkerhetskrav och ordningsregler ska följas. Bland dessa regler finns även information 
angående brandförebyggande åtgärder. Nödvändiga tillstånd för bl. a. utskänkning av 
alkoholhaltiga drycker skall finnas vid festarrangemang. 

Riktlinjer för tillämpning av taxan 
En huvudprincip är att avgiftsbelagda aktiviteter alltid skall debiteras hyra. 

Verksamhet Avgift 

Undervisning/forskning och arrangemang i regi helt eller delvis av fakultet eller 
GU samt arrangemang för eller i regi av statliga forskningsråd eller 
forskningsbeviljande organ. 

Ej avgift 

Konferenser/kurser/motsvarande som är avgiftsbelagda där någon del av 
fakulteten och/eller GU medverkar som en part. 

Ej avgift 

Externa konferenser/kurser/motsvarande för förvaltningar, organisationer, 
företag. 

Ordinarie hyra 

Studentkårsarrangemang med företagsanknytning 50 % rabatt 

Studentkårsarrangemang med kommun/ motsv. anknytning (verksamhetsrelaterad 
och icke kommersiellt). 

Ej avgift 

Studentkårens egna interna möten. Ej avgift 

Personalorganisationernas möten. Ej avgift 

OBS! Öppna ytor vid entréer, foajéer och i korridorer får ej upplåtas för före-
tag/organisationer/myndigheter. 

 

 

                                                 
1 Fakulteten följer även Policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs 
universitet. Fastställd av rektor 2003-04-15. 
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Taxa för uthyrning av lokaler 

Lokal-
beteckning 

AV-teknisk utrustning 

FP Fast projektor i tak 

SD Stationär dator 

BD avsedd för 
medtagen bärbar dator  

DK Dokumentkamera 

DV DVD/VHS-spelare 

TM Trådlös mikrofon 

(Övriga lokaler är 
utrustade med OH-
projektor.) 

Lokal inkl. befintlig 
teknik samt övrig 
utrustning 

Hyra 
kr/tim2   

Heldag 
(9 tim) 

Byggnad 

AK2 155 FP, SD, DK, DV, TM 

 

Kjell Härnqvistsalen 
300 platser 

1 900 15 000 Hus A 

C1 22 FP, SD, DK, DV, TM Margareta Huitfeldts 
auditorium 232 platser 

1 600 13 000 Hus C 

AK2 136  

AK2 137 

BE 014 

BE 015  

BE 036  

FP, SD, DK, DV, TM  

FP, SD, DK, DV, TM  

FP, SD, DK, DV, TM  

FP, SD, DK, DV, TM 

FP, SD, DK, DV, TM        

Hörsal 95 platser 

Hörsal 95 platser 

Hörsal 95 platser 

Hörsal 95 platser 

Hörsal 95 platser 

   1000   7 500 Hus A 

Hus A 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

CE 04 FP, SD, DK, DV, TM Hörsal 70 platser    900   6 500 Hus C 

A1 311 

A1 338 

D-hallen 

FP, SD, DK, DV, TM 

FP, SD, DK, DV, TM 

FP, SD, BD 

Lektionssal 48 pl. 

 

Dansstudio/lektionssal 
(50 pl. sittande) 

   750 

 

   750 

  5 500 

 

  5 500 

Hus A 

Hus A 

Idrottshög-
skolan 
Skånegatan 
14b 

AK2 134  

AK2 135  

AK2 138  

AK2 139  

BE 016 

B1 113  

B1 114 

B1 116 

B1 132 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

Lektionssal 40 platser    750    5 500 Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

                                                 
2 Varje påbörjad timma debiteras som hel timma. 
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B1 133 

B1 134 

B1 135 

B1 136 

B2 213 

B2 216 

B3 316 

B3 332 

B3 335 

B3 336 

CE 38 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD, DV 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD, DV 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus C 

AK 2133 

AK 2140 

A1 314 

A1 316 

A1 334 

A1 336 

BE 026 

B2 214 

B2 215 

B3 314* 

B3 315 

B3 333 

B3 334 

CE 11* 

CE 33* 

C1 05 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, BD 

FP, SD, DK, DV 

Lektionssal 30 platser                    
(* 24-26 platser) 

   550   4 000 Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus A 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus C 

Hus C 

Hus C 

BE 027c* 

B1 106 

B1 107 

B1 118 

B1 139 

B2 206 

B2 207 

B2 218 

B2 241 

 Grupprum 10 platser (* 
6-8 platser) 

   200  1 100 Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 
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B3 306 

B3 307 

B3 337 

B3 339 

CE 14* 

CE 30* 

C1 14* 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus B 

Hus C 

Hus C 

Hus C 

  Laborationssalar Debitering avgörs från fall till 
fall. 

CE 16 

CE 25 

C1 16 

 Metodkök     500   4 000 Hus C 

Hus C 

Hus C 

CE 15 

CE 26 

C1 15 

 Matsal      ---     300 Hus C 

Hus C 

Hus C 

  Uppdukning i 
Margareta Huitfeldts 
auditorium 

 

    5003 

   

1 5004 

Hus C 

A2 119 

B1 115 

CK 20 

FP, SD, DV 

FP, SD, DV 

FP, SD, DV 

Datasalar Hyrs normalt inte 
ut till externa 
kunder. 

Hus A 

Hus B 

Hus C 

  Tekniker 615 
kr/tim 
(kvällar 
och 
helger) 

--  

 

 

 

 

                                                 
3 Gäller arbetskostnad. 
4 Hyra av dukar, porslin mm för 100 personer. 
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Bilaga D. Hyreskontrakt  
 

Avtal för användande av lokal vid ……………………………....  
för arrangemang/fest 
 

Lokal:  

Typ av arrangemang/fest:  

Datum och klockslag:  

Antal deltagare:  

Ansvarig arrangör:  

Person-/organisationsnummer:  

Kontaktperson:  Telefon:  

E-post:  

Fakturaadress:  

 

Som arrangör har jag blivit informerad om/ tagit del av och godkänner: 

• Regler avseende användande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och 
arrangemang. 

• Lokala kompletterande regler för användande av lokal. 
• Att kostnad för eventuell ordningsvakt och kostnad för ev falska inbrotts- eller brandlarm 

kommer att faktureras arrangören.  
• Att arrangören ansvarar för eventuella skador på lokalen, inredning och utrustning eller andra 

merkostnader som uppstår med anledning av arrangemanget. Kostnaderna ersätts till fullo av 
ansvarig arrangör. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Datum 

Arrangör Ansvarig beslutsfattare 

 

 

Underskrift 

 

 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga E. Hantering av tilläggbehörigheter för studenter  
Hus C 
För att nå de gemensamma yttre lokalerna, studentytorna och datasalen i hus C måste registrerade 
studenter på Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap ta kontakt med säkerhetssamordnaren på 
campusservice Rosenlund. Behörigheterna läggs på manuellt med hjälp av utdrag ur Ladok. 

 

Idrottshögskolan 
För att nå Idrottshögskolans olika lokaler krävs tilläggsbehörigheter som bestäms av respektive 
kursledare inom Institutionen för kost- och Idrottsvetenskap och hanteras av säkerhetssamordnaren på 
campusservice Rosenlund (kurslista från resp. kursledare). 
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