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Inledning 

Denna riktlinje gäller för samtliga studenter och tillfälliga besökare till lokalen kallad Valvet vid Kungl. 
Konsthögskolan (KKH).  

En drogfri studiemiljö är en förutsättning för en god studiemiljö. Studier och droger hör inte ihop.  
Vid fester eller andra tillställningar ska alkoholfria alternativ alltid kunna erbjudas.  
Se även KKHs alkoholpolicy för vidare information. 

Arrangemang  
Servicenter på KKH ska alltid informeras en vecka i förväg om arrangemang som hålls i högskolans lokaler 
mellan kl. 18.30- 06.30 eller under lördag-söndag och övriga helgdagar.  

Vid användning av lokalen ska denna alltid lämnas städad och återställas 
efter nyttjandet i sitt ursprungliga skick Om lokalen lämnas i skadat eller i 
ostädat skick, förbehåller sig högskolan eller studentåren rätt att begära 
ersättning från den som bokat eller hyrt lokalen, motsvarande den kostnad 
skadan eller den extra städningen medför. Detta gäller även området kring 
entrén. 

Om det av någon anledning finns skäl att tro att ordningsstörningar kan 
komma att inträffa i Valvet eller i kringliggande lokaler, ska samråd ske i 
förväg med säkerhetsansvarig vid KKH.  

Om sådan ordningsstörning redan har inträffat utan att samråd tidigare skett, ska säkerhetsansvarig 
informeras om händelsen och en sk. tillbudsanmälan ska vid behov upprättas.  
Extra kostnader för att förebygga och hantera ordningsstörning, exempelvis väktare, ska bekostas av den 
som bokat eller hyrt lokalen.  

Om ett arrangemang i lokalerna förväntas ge medial uppmärksamhet ska Kommunikationsenheten vid 
högskolan kontaktas innan för samråd.  
 
Det ska alltid framgå vem eller vilka som är ansvariga för arrangemanget.  
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Ansvariga personer är därmed även ansvarig för att säkerställa utrymningen av lokalen samt att de ska veta 
hur brandlarmet/ utrymningslarmet fungerar.  
De ansvariga ska även informera besökarna om ovanstående säkerhetsrutiner. 
Kommer alkohol att försäljas ska studentkåren uppvisa giltigt utskänkningstillstånd för denna typ av 
verksamhet. 
Säljs alkohol vid större tillställningar ska ordningsvakt alltid anlitas och tillstånd för att anlita ordningsvakt 
ska vara utfärdad av Polismyndigheten. 
 
Samtliga besökare på fester som studentkåren anordnar bör kunna uppvisa sk. ”kårlegg”för att kunna påvisa 
att de är behöriga att besöka lokalen. Studentkåren administrerar all hantering kopplat till dessa 
legitimationer. 

 
Om dessa regler inte följs kan nyttjanderättsavtalet med Studentkåren sägas upp per omgående. 

Av brandsäkerhetsskäl måste ljudanläggning anslutas till markerat uttag. 
Detta då denna tystnas vid eventuellt brandlarm från högtalarsystemet. 

Maximalt antal personer i Valvet får uppgå till 150 gäster inklusive arrangör. 

Den specifikt för Valvet upprättade checklistan ska alltid gås igenom i god tid innan arrangemanget 
påbörjas. Denna checklista ska alltid förvaras i Valvet.  
Se bilaga 3. 

Tillstånd 
Verksamhet eller arrangemang som kräver särskilda tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, får endast 
bedrivas eller hållas i lokalerna under förutsättning att behörig tillståndsgivare lämnat sådant tillstånd. 
Arrangören ansvarar för att sådant tillstånd finns.  
 
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholservering behöver inte anmälas om: 

1. serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, till exempel bröllop eller 
födelsedagsfest 

2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 
dryckerna 

3. serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker 
(till exempel läsk, lättöl, mjölk, te och vatten). 

Så länge ovanstående tre regler uppfylls och försäljning av alkohol inte sker i vinstintresse ska det vara 
tillåtet med alkoholservering för nedanstående angivna tillställningar. Samtliga tre punkter måste vara 
uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd inte krävs. 
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Nedanstående är exempel på fyra olika grupperingar som kan förekomma: 

• Intern representation såsom t.e.x. födelsedagsfest 

• Utåtriktad verksamhet såsom t.e.x. event och vernissage 
 

• Slutet sällskap t.e.x studentpub 
 

• Tillställningar arrangerad av studentkår eller årskurs 2 insamlingsfester för skolresor, som även är 
öppna för externa besökare. 

 

Alkoholförtäring och övernattning 
Vid KKH är det inte tillåtet att dricka alkohol eller inta droger i samband med arbete eller undervisning. 
För arrangemang med alkohol i Kungl. Konsthögskolans lokaler krävs särskilt tillstånd (se ovan). 
Vid osäkerhet eller frågor ska man kontakta HR-avdelningen eller rektor.  
Det är inte tillåtet att övernatta i KKHs lokaler.  
Husdjur får inte medföras till eller hållas inom KKHs lokaler. 
Ledarhund för synskadade räknas inte som husdjur och får medföras och hållas inom KKHs lokaler.  
Det är inte tillåtet att dricka alkohol utomhus och arrangören måste alltid säkerställa att så inte sker. 
 

Ansvar för arrangör 
Vid all verksamhet i lokalerna ska reglerna om brandsäkerhet följas.  
Om det inte är möjligt att följa dessa regler, får lokalen inte användas. 
Framkomligheten får, särskilt vid viktiga passager som entréer och nödutgångar, inte på något sätt hindras. 
Innan ett arrangemang eller en aktivitet påbörjas ansvarar arrangören för att informera om 
utrymningsvägar, uppsamlingsplats etc. När arrangemanget är slut måste arrangören kontrollera att folk 
inte sover i skolans lokaler. Detta då en onykter person som sover garanterat aldrig vaknar igen om hen blir 
rökförgiftad. 
 

Nyttjanderättsavtal för Valvet 
Denna riktlinje är även ett komplement till nyttjanderättsavtal för studentkåren gällande lokalen även kallad 
Valvet. Enligt 1 kap 13 § högskoleförordningen har studentföreningar och studentkårer också rätt att 
använda lokalerna. Eftersom högskolan egen beläggning varierar över dygnet och under året kan lokalerna i 
vissa fall också användas till andra typer av aktiviteter och arrangemang.  
Dock måste det var ostridbart att det vid sammankomsten inte kommer att uppstå någon allvarlig 
ordningsstörning eller inträffa någonting som strider mot lag.  
Första stycket gäller inte heller om studentkårens användning av lokalerna är oförenlig med 
högskoleverksamhetens behöriga gång eller med högskolans förpliktelser mot tredje man. 
 

mailto:info@kkh.se
http://www.kkh.se/


 
DOKUMENTYP 
Datum 
2021-09-16 

Referens 
Dnr:1.1.3/2021:276 
 

Handläggare, telefon 
Gustavo Navarro +46 (0)8 614 40 00 

 
 

 
 

 

 
Adress  Postadress  Telefon E-post Internetadress 
Flaggmansvägen 1  Box 16315  08-614 40 00 info@kkh.se www.kkh.se 
Skeppsholmen  103 26 Stockholm 

5 

Studentkåren måste vara en juridisk person, t.ex. en ideell förening och samtliga avtal ska signeras av 
kårens behöriga firmatecknare. 
Se vidare i gällande nyttjanderättsavtal för ytterligare information. 
Se även kap 10 kap 1, 2 och 3 §§ i Högskoleförordningen samt 4 kap 6 § Högskolelagen.  
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Bilaga 1 till Dnr:1.1.3/2021:276 rutiner 
 
Rutiner för Studentfester på Kungl. Konsthögskolan (KKH). 
För att få ha Fest på KKH ska alla följande regler gälla och kriterier vara uppfyllda: 
1. Tillstånd ges av Fastighetschef samt Studentkåren. 
2. Tillstånd ska sökas minst 1 vecka innan planerat datum. 
3. Tillstånd att hålla fest ges till Studentkåren som ansvarig för arrangörer. 
4. Någon representant ur Studentkåren ska ha genomgått Studenthälsans eller motsvarande 
alkoholutbildning. Utbildningsbeviset ska delges Servicecenter på KKH. 
5. Studentfester ska förläggas till studentkårens fest- och vernissagelokal Valvet. 
6. Festen ska ha en start och sluttid. 
7. Festen ska ha legitimerade vakter. Skillnaden mellan ”vakt” och ”legitimerad vakt” beskrivs på 
http://www.ordningsvakt.se/vad-ar-en-ordningsvakt/. 
Krav på legitimerade vakter krävs när ett särskilt antal gäster som inte studerar på skolan är inbjudna 
såsom vid över 50 utomstående gäster. 
Kostnad för vakt ska om inget annat beslutas, belasta festarrangör. 
8. Beslut om dimensionering av antal vakter tas av Fastighetschef i samråd med Studentkår. 
9. Städning ska ske i direkt anslutning till avslutad fest och utföras av festansvariga, alt. med hjälp av 
extern städfirma under städledning av KKH. Ev. kostnad för städning ska belasta festarrangör. 
10. Studentkåren ska ha ett permanent eller tillfälligt alkoholutskänkningstillstånd. 
Läs mer på: 
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/servering-av-alkohol/ansok-om-serveringstillstand-
for-alkohol/ansok-om-tillstand/ 
11. Maximalt antalet deltagare fastställs av fastighetenheten.  
I Valvet är max antal 150 personer inklusive arrangörer. 
 
 
Rutiner för Studentbar i Valvet 
Följande kriterier ska vara uppfyllda: 
1. Tillstånd skall sökas minst 1 vecka innan planerat datum, sådant festtillstånd ges av Fastighetschef samt 
Studentkåren. 
2. I ansökan ska ansvariga studenter uppges. 
3. Någon representant ur Studentkåren eller motsvarande ska ha genomgått Studenthälsans eller    
motsvarande alkoholutbildning. 
4. Deltagarlista ska upprättas i förväg och skickas till Fastighetschef och Studentkår. 
5. Ansvariga studenter svarar för att städning sker på utsatt tid. 
Om man inte följer gällande regler hanteras detta inom ramen för Högskoleförordningens 10 kap. 
Disciplinära åtgärder § 1:3. 
Se även nyttjanderättsavtal mellan KKH studentkår och KKH.  
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Rutiner för Studentmiddag samt Vernissage eller övriga event 
För att få hålla Studentmiddag eller Vernissage där det serveras alkohol i KKHs lokaler skall tillstånd först 
sökas hos Fastighetschef. Tillstånd beviljas förutsatt att följande kriterier är uppfyllda: 
1. Tillstånd skall sökas minst 1 vecka innan planerat datum. 
2. I ansökan ska ansvariga studenter uppges. 
3. De som ansöker ska ha genomgått Studenthälsans alkoholutbildning. 
4. Deltagarlista ska upprättas i förväg och skickas till Fastighetschef. 
5. Evenemanget har en start och sluttid.  
6. Maximalt antalet deltagare fastställs av fastighetenheten.  
I Valvet är max antal 150 personer inklusive arrangörer. 
7. Ansvariga studenter svarar för att städning sker på utsatt tid. 
 
Om man inte följer gällande regler hanteras detta inom ramen för Högskoleförordningens 10 kap. 
Disciplinära åtgärder § 1:3. 
 
När krävs det inte alkoholutskänkningstillstånd 
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholservering behöver inte anmälas om: 

1. serveringen avser ett enstaka tillfälle till i förväg bestämda personer, till exempel bröllop eller 
födelsedagsfest 

2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp 
av dryckerna 

3. serveringen sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker 
(till exempel läsk, lättöl, mjölk, te och vatten). 

Så länge ovanstående tre regler uppfylls och försäljning av alkohol inte sker i vinstintresse ska det vara 
tillåtet med alkoholservering för nedanstående angivna tillställningar. Samtliga tre punkter måste vara 
uppfyllda för att tillfälligt serveringstillstånd inte krävs. 
 
 
Gustavo Navarro, Fastighetschef 
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