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POLICY EXTERN KORTTIDSUTHYRNING 

Allmänt 
Örebro universitets lokaler efterfrågas vid olika tillfällen av externa organisationer, såsom föreningar, 

företag, offentlig sektor och andra sammanslutningar, som önskar t.ex. sprida sin 

information/marknadsföra sin verksamhet, anordna sammankomster/evenemang eller driva 

opinionsbildning.  

Universitetet vill uppmuntra en livaktig campusmiljö och även stärka vår samverkan med omvärlden. 

Detta innebär bland annat att externa organisationer kan nyttja universitetets lokaler genom att vid 

enstaka tillfällen hyra utställningsplatser, undervisningssalar och hörsalar vid universitetet. 

Universitetets lokaler är dock inte generellt tillgängliga för allmänheten utan är i första hand en 

arbetsplats för studenter och anställda. 

Förutsättningen för lokalupplåtelsen är att organisationen är laglig och verkar utifrån en demokratisk 

grund, att ingen ordningsstörning kan förväntas och att inga budskap strider mot universitetets 

värdegrunder och lagstiftning. Hos organisationer som hyr utställningsplatser ska det finnas en 

anknytning till universitetets verksamhet och utställarnas produkter och/eller tjänster ska gagna 

utbildning, forskning och karriär. Vid tveksamma fall avgör Rektor om lokalupplåtelsen får ske.  

En annan förutsättning för uthyrning är också att lokalerna inte är bokade för universitetets ordinarie 

verksamhet eller annat arrangemang, samt att Örebro universitet har resurser för att möjliggöra 

uthyrningen.  

Varje uthyrning ska bekräftas genom en överenskommelse mellan Örebro universitet och den externa 

organisationen. Reglerna för uthyrningen regleras i överenskommelsen och den externa organisationen 

ska följa de villkor som där anges. 

Örebro studentkår och andra studentföreningar 
Örebro Studentkår och andra demokratiskt uppbyggda föreningar för studenter vid Örebro universitet 

får utan kostnad nyttja undervisningslokaler inom universitetet vid sammankomster som föreningen 

anordnar för sina medlemmar om sammankomsten hålls för upplysning, meningsyttring eller annat 

liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk. Om sammankomsten kräver tjänster utöver 

ordinarie lokalvård, teknik och möblering utgår en lokalomkostnad. Det kan till exempel röra sig om 

kostnader för extra lokalvård, extra bevakning etc.  

Föreningarna får även kostnadsfritt boka utställningsplatser. Bokning sker via Studentcentrum på 

Örebro universitet. 

Om sammankomsten riktar sig mot allmänhet eller annan part än medlemmar i den bokande 

föreningen räknas sammankomsten som ett externt arrangemang och debiteras enligt prislista för 

extern korttidsuthyrning. 

 

Bilagor: 

• Riktlinjer - Extern korttidsuthyrning ORU 
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