
Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 

M-SEKTIONENS CORONAREGLER 
Från den 12 januari gäller nya regler med anledning av Covid-19. Text nedan är till största del från THS:s egna 
regeldokument och KTH:s regler. Tillägg har gjorts av sektionsstyrelsen. På STYM 24 togs beslut om att även 
personal omfattas av vaccinpasskravet.  

ALLA FYSISKA TILLSTÄLLNINGAR MED ÖVER 20 PERSONER ELLER MED 
ALKOHOL SKA GODKÄNNAS AV STYRELSEN.  

Till detta dokument finns REKOMMENDATIONER OCH RUTINER FÖR MÄSSOR I 
NYMBLE VERSION 2, DETAILS REGARDING VACCINE-PROOF, THS OM KTH:S 
PANDEMIÅTGÄRDER, JANUARI 2022 med flera och information på engelska i THS:s 
Smittskyddsåtgärder-Drivemapp på länken: https://drive.google.com/drive/folders/1WJN3z-
z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd . 

Om du inte får länkarna att fungera eller något likande, hör av dig till styrelsen på 
styrelsen@maskinsektionen.se eller skriv i Slack-kanalen för Maskinsektionens Ledningsgrupp 
(MLG) om du är med där.  

If  you need information in English, contact the board at styrelsen@maskinsektione.se , there are 
documents from THS in English about Infection Control Measures at https://drive.google.com/
drive/folders/1WJN3z-z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd  

Sammanfattning av det viktigaste inför ett event:  

1) Statens, THS och KTH:s regler gäller alltid över detta dokument. Det kan vara så att 
M-styrelsen inte hunnit uppdatera detta dokument osv. 

2) ALLA våra event ska följa detta dokuments regler oavsett om evenemanget hålls i 
Smörjkammaren eller inte. Självklart ska reglerna på stället evenemanget är på också 
följas. Reglerna ska följas oavsett om eventet är festanmält eller ej och oavsett om det 
är servering av alkohol eller ej med mera.  

3) Följ de sex stycken punkterna oavsett antal deltagare  

4) Skriv en smittskyddsplan med hjälp av beskrivningen nedan  

5) Tillse att både smittskyddsplanen och detta dokument läses igenom av alla som 
arrangerar evenemanget  

6) Skriv ut både smittskyddsplanen och detta dokument så det finns tillgängligt under 
hela evenemanget för exempelvis väktare 

7) Ansvarig person ansvarar för att trängsel undviks 

8) Informera alla deltagare och alla som jobbar på evenemanget om adekvat 
information om hygienåtgärder och åtgärder för att förhindra smitta samt informera 
om hur smittspridning kan undvikas mm 

Kungliga Maskinsektionen, THS Organisationsnr Postadress Kontaktuppgifter 
Sektionsstyrelsen 802010-5246 Sektionsstyrelsen Malte Eriksson 
Utskriftsdatum Webbplats Maskinsektionen, THS ordf@maskinsektionen.se 
2022-02-01  www.maskinsektionen.se 100 44 Stockholm 076-623 51 07 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJN3z-z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd
https://drive.google.com/drive/folders/1WJN3z-z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd
mailto:styrelsen@maskinsektionen.se
mailto:styrelsen@maskinsektione.se
https://drive.google.com/drive/folders/1WJN3z-z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd
https://drive.google.com/drive/folders/1WJN3z-z1L08teiMljgu8Jauu_Hj_WRwd


Kungliga Maskinsektionen, THS 
Styrelsen 

9) OBS, att även personal omfattas av vaccinpasskravet! 

När gäller reglerna 
Reglerna gäller ALLA evenemang och träffar som har med sektionen att göra. Oavsett vilken typ av 
tillställning som sker på M-sektionen ska följa reglerna kring Corona. Alltså oavsett antal personer, 
om evenemanget är festanmält eller om det äger rum i Smörjkammaren mm. 

NOTERING: Nya restriktioner börjar gälla den 12 januari 
som är markerade i annan färg i dokumentet. När 
uppdateringar sker uppdateras kanalen #covid i THS 
slack.  

THS-Slacken: https://join.slack.com/t/thskth/shared_invite/zt-
gehn7osi-bHyLujxf7hDAVUVH9dTqEg  
(Meddela styrelsen om länken inte fungerar, då behöver vi veta det så vi kan 
uppdatera den.) 

Covid-kanalen: https://thskth.slack.com/archives/
C02SCSJDYJ3  
(Meddela styrelsen om länken inte fungerar, då behöver vi veta det så vi kan 
uppdatera den.) 

Från och med den 1 december gäller nya föreskrifter gällande allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar. Sedan dess har det även kommit nya restriktioner. Detta dokument ämnar till 
att tolka vad detta innebär för THS (Tekniska Högskolans Studentkår), inklusive sektionernas och 
kårföreningarnas verksamhet. 

Ansvar 

Arrangören för eventet är ytterst ansvarig för att rådande restriktioner efterlevs. Arrangören ansvarar 
även för att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar från Fohm (Folkhälsomyndigheten). 

KTH:s restriktioner för sektionslokaler 

Detta gäller under de tider som sektionerna styr över sektionslokalen, dvs under helger samt efter kl 
17 på vardagar. Det kommer inte gå att skicka in några andra riktlinjer för godkännande till KTH än 
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detta dokument. Dock uppmuntrar THS till att tänka igenom om vi kan anpassa vår verksamhet 
ännu mer än det THS skrivit här. 

Under de tider sektionslokalen är en GRU-lokal (grundutbildningslokal), dvs innan kl 17 på vardagar, 
är KTH ansvariga för verksamheten som sker i lokalen samt om att informera om eventuella 
förändringar. 

Undvika trängsel 
På sektionens event ansvarar den som anordnar festen att trängsel undviks. Detta kan exempelvis 
göras med hjälp av att möblera om, begränsa antalet deltagare och sätta ut markeringar på golvet som 
visar var folk exempelvis ska stå i en kö. Arrangörer är ansvarig för att undersöka hur många 
personer som kan få plats på eventet, med rådande regler, utan att det uppstår trängsel. Lokalens 
maxantal är inte lämpligt ur trängselsynpunkt, maxantalet kan behöva sänkas, detta ansvarar 
arrangören för.  

Nymble 

För THS verksamhet (Sektioner, Kårföreningar & THS Centralt) 
I Kröken, Osqvik och Gasquen gäller föreskrifter för offentlig tillställning alltid. I övriga lokaler är 
det serveringstillstånd som gäller. 

För externa som hyr 
Detta räknas som privat sammankomst som har sänkt tak till 20 personer. 

Maxgränser Nymble 
Maxgränser för de olika lokalerna i Nymble är som listan nedan, planlösning för att nå upp i detta 
maxantal finns även i denna Drive-mapp. (https://drive.google.com/drive/folders/1QYIfKN-xR4S-
OugLpl7xb8lvwxgWcILw ) Det är samma kartor som användes under Mottagningen 2021. 

Maxgränser för antal sittande: 
• Nya matsalen: 152 
• Gamla matsalen: 128 

o Notering: skärmar finns i verkligheten som inte är inritade, planlösning kan behöva 
ändras något men bedömningen är att lika många ska få plats 

• Nya + Gamla matsalen tillsammans: 304 
• Hyllan: 64 
• Gröten: 64 
• Puben: 60 
• Kröken: 44 
• Gasquen: 80 

o Notering: man behöver sitta konstigt vid pelarna 

Maxgränser Osqvik 
Maximalt 20 personer, inklusive arrangörer. Anledningen till detta är att vid offentliga tillställningar 
inomhus tillåts bara sittande gäster med åtskilda sällskap om det är fler än 20 personer, något som är 
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svårt att upprätthålla i Osqvik då personer vanligtvis övernattar. Kontakta Kanslichef  vid frågor om 
lokalen (kontaktuppgifter finns längst ned) eller om du har en plan på hur du kan arrangera ett enbart 
sittande arrangemang på fler personer. 

Detta gäller samtliga event där THS själva är arrangörer 

Vad klassas THS verksamhet som? 
THS verksamhet (Sektioner, Kårföreningar & THS Centralt) är i huvudsak att räkna som offentlig 
tillställning enligt denna del i Ordningslagen. (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
dokument/svensk-forfattningssamling/ordningslag-19931617_sfs-1993-1617 ) 

Kapitel 2 § 3 [...] 

En tillställning till vilken tillträdet är begränsat genom krav på inbjudan, medlemskap i en viss 
förening eller annat villkor är dock att anse som en tillställning som allmänheten har tillträde till, om 
tillställningen uppenbarligen är en del av en rörelse vars verksamhet uteslutande eller väsentligen 
består i att anordna tillställningar av detta slag. Detsamma gäller om tillställningen med hänsyn till 
omfattningen av den krets som äger tillträde, de villkor som gäller för tillträdet eller andra liknande 
omständigheter är att jämställa med sådan tillställning. Lag (2010:515). 

Krav från KTH i KTH:s lokaler (som sektionslokaler) 
Eventen ska ha skriftligt dokumenterat på plats dessa rutiner som finns listade på KTH:s hemsida. 
Många av dem är omskrivningar av de krav från Fohm som finns nedan. https://intra.kth.se/
campus/sakerhet/studentevenemang 

Kontroll av mängd deltagare 
Om evenemanget har fler deltagare än det lätt går att se att det är under 20 personer ska det finnas 
minst en dedikerad person till att hålla koll på antalet gäster på eventet. 

Krav från Fohm (Folkhälsomyndigheten) 

Dessa är, när detta dokument är skrivet, de åtgärder som Fohm kräver av alla event från och med den 
1 december (dokumentet är även anpassat för de senare restriktionerna från den 12 januari). Tänk på 
att detta kan komma att ändras och att det är personerna som ansvarar för eventet som även är 
ansvariga för att hålla sig uppdaterad på eventuella förändringar. 

1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas, 

Notering från THS: uppmuntra till vaccination samt informera om att de som inte är 
vaccinerade ska hålla avstånd enligt rekommendationer av Fohm. Från den 23 december ska 
även alla, oavsett vaccinationsgrad, undvika trängsel i alla miljöer. Om man har symptom, 
oavsett vaccinationsgrad, ska man stanna hemma och testa sig. Affischera Fohm PR-material 
( https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-
mot-covid-19/informationsmaterial/faktablad/ ) lättillgängligt. 

2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och 
vatten eller erbjuda handdesinfektion, 
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3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har 
vidtagit, 

Notering från THS: Detta dokument räknas som detta, samt eventuella andra dokument 
sektionen väljer att ta fram. Notering från M-sektionens styrelse: En smittskyddsplan enligt 
beskrivningen nedan skall tas fram för alla event oavsett antal, alkoholservering osv. All 
personal vid eventet ska läsa igenom detta dokument, smittskyddsplanen och andra 
relevanta dokument/information, exempelvis THS:s rekommendationer och rutiner för 
mässor i Nymble version 2.  

4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, 

Notering från THS: Det är upp till varje sektion eller annan organisation inom THS att se till 
hur rutiner för detta ska genomföras. Förslagsvis kan en sammanfattning skickas till 
sektionsstyrelsen eller annan ansvarig efter varje event. 

5. säkerställa att personal eller funktionärer får adekvat information om åtgärder för 
att förhindra smitta, och 

Notering från THS: Det är upp till varje sektion eller annan organisation inom THS att se till 
hur rutiner för detta ska genomföras. Förslagsvis hålls ett möte eller utskick innan eventet 
där alla informeras om att vaccination är det bästa sättet att stoppa smitta samt uppmana all 
personal och alla funktionärer att vaccinera sig. 

6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
och den regionala smittskyddsläkaren. 

Notering från THS: Det är upp till varje sektion eller annan organisation inom THS att se till 
hur rutiner för detta ska genomföras. Förslagsvis hålls ett möte innan eventet där alla 
informeras alternativt ett utskick alla funktionärer ska läsa innan eventet börjar. 

Kontroll av vaccinationsbevis 
För digital kontroll av vaccinationsbevis med den app som tagits fram (https://www.digg.se/
utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer ) kan du följa 
vår Rutin för kontroll av vaccinationsbevis nedan, som också finns i denna Drive-mapp (https://
drive.google.com/drive/folders/1_35SyYmSFgsJm6kVf09Dl28F1KA0CUmE ). Du kan också läsa 
vår utökade guide 3. Regarding vaccine-proof  (https://docs.google.com/document/d/
1ogNEIHFlm_yUqBNe3fSfNI9CBhT4sZVn7ObqOpZXB9o/edit# ) för att kontrollera 
vaccinationsbevis. Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett 
läkarintyg i stället. Även vaccinationsbevis utanför systemet som beskrivs ovan kan vara giltiga, läs 
mer i vår tolkning. 

Hur kontrollen av passet ska gå till står under rubriken ”Rutin vid kontroll av vaccinbevis” nedan. 
Observera att det måste finnas minst en kontrollant vid varje ingång till eventet. När folk går in på 
evenemanget måste passet kontrolleras, detta gäller också när folk går ut och in under evenemanget. 
Varje gång någon går in ska vaccinpasset kollas, exempelvis efter ett mellankör när personer ska in på 
efterköret. Undantag kan göras om personer har fått en stämpel på handen eller likande vid första 
inpasseringen, då vaccinpass uppvisades, till evenemanget, då syns det att personen redan visat sitt 
vaccinpass. OBS att då måste kontrollanten istället kontrollera att personen som går in har en 
stämpel! 
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Rutin vid kontroll av vaccinbevis  
Använd “Vaccinationsbevis verifiering” skannings app. Finns att ladda ner via Google Play och App 
Store. Den här rutinen nedan finns också på denna länk (https://drive.google.com/file/d/
1BtpzgmrTURyiidg7BjoSOZwAMjB8urOn/view ), arrangör ansvarar för att även kolla den, ifall 
uppdateringar har skett som inte M-styrelsen ändrat i detta dokument ännu. 

1. Be om legitimation samt vaccinbevis  

2. Skanna vaccinbeviset  
a. Godkänt? 
b. Ej godkänt? Skanna ett annat vaccinbevis emellan och testa igen.  
c. Ej godkänt. Neka inträde.  

3. Kontrollera vaccinbevisets och ID 
a. Namn. Stämmer med ID?  
b. Födelsedag. Stämmer med ID? 
c. Kontrollera att fotot på ID stämmer.  

Event på mellan 21-500 personer inomhus utan 
servering (offentlig tillställning) 

Eventet måste följa “Detta gäller samtliga event där THS själva är arrangörer” samt det nedan. 

Krav från Fohm 

Vid offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster med åtskilda sällskap om det är fler än 
20 personer. Det ska vara minst en meter mellan sällskapen och vara lätt att urskilja de olika 
sällskapen. Varje sällskap får bestå av max 8 personer oavsett vaccinationsgrad. Man får ej hoppa runt 
mellan sällskapen/borden. 

För event på över 50 personer krävs vaccinationsbevis. 

Maxtak för alla offentliga tillställningar är 500 personer. 

Event med servering oavsett antal personer 

Eventet måste följa “Detta gäller samtliga event där THS själva är arrangörer” samt det nedan. 
Eventuell kontroll kan ske enligt Tillsynsprotokoll ( https://www.lansstyrelsen.se/download/
18.792af7217dc2822143104df/1641905184699/
Tillsynsprotokoll%20smittskydds%C3%A5tg%C3%A4rder%20serveringsst%C3%A4llen%20Dec%2
02021.pdf  ) från Länsstyrelsen Stockholm, som också har en bra sida med frågor och svar. (https://
www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/smittskydd-pa-serveringsstallen.html ) 
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Krav från Fohm 

På serveringsställen inomhus tillåts bara sittande gäster med åtskilda sällskap. Det ska vara minst en 
meter mellan sällskapen och vara lätt att urskilja de olika sällskapen. Varje sällskap får bestå av max 8 
personer oavsett vaccinationsgrad. Maxtak för alla offentliga tillställningar är 500 personer. Man får 
inte hoppa runt mellan sällskap/bord. 

Serveringsställen ska stängas senast kl 23 med sista servering senast kl 22:30. 

Utöver detta gäller också att alla event med servering med över 50 personer också måste kontrollera 
vaccinpass. Vaccinpass måste alltså användas.  

Bra att tänka på och förtydliganden 

Internationella studenter 

I dagsläget finns det inget sätt för personer som vaccinerats utanför EU att skaffa ett 
vaccinationsbevis i Sverige. Internationella studenter har varit en extra exkluderad grupp under 
pandemin, därför kan det vara bra att tänka några extra vändor på vad vi kan göra för att inkludera 
våra internationella studenter. Ett exempel kan vara att inte bara genomföra event med krav på 
vaccinbevis. 

Vad som gäller för personal 
Svår fråga. Restriktionerna gäller deltagare på event, alltså inte personal. Detta finns främst till för att 
skydda arbetsgivare och arbetstagare. Mycket av THS verksamhet drivs däremot av ideella personer 
som inte har samma rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare. Därför har man 
heller inte samma rättigheter att få jobba som en vanlig arbetstagare på ett event ifall den ansvarige 
för eventet känner sig obekväm med att ha ovaccinerade på plats. Det viktiga är att eventuell 
ovaccinerad personal behöver ha arbetsuppgifter med begränsad kontakt med gästerna. 

Ni måste som arrangör informera all personal, funktionärer och volontärer att vaccination är det 
bästa sättet att undvika Covid. Ni som arrangörer måste också uppmana personal, funktionärer och 
volontärer att vaccinera sig. De som är ovaccinerade har däremot Fohm:s rekommendationer för 
ovaccinerade personer att följa, vilket innebär att undvika folksamlingar, och detta har vederbörande 
ett personligt ansvar för att följa. De som är ovaccinerade ska undvika folksamlingar, det vill säga 
dansgolv och liknade.  

Vidare så gäller alltså att ovaccinerade bör hålla avstånd till andra och även undvika trängsel i både 
offentlig och privat miljö. 

På M-sektionen har styrelsen tagit beslut om att personal omfattas av samma vaccinpasskrav 
som deltagare gör på våra event. Kräver evenemanget att deltagarna visar godkänt vaccinpass ska 
även personalen visa upp godkänt vaccinpass.  

Om en person ur personalstyrkan vill bli deltagare på festen, så måste denne person gå ut genom 
dörren och sedan genomgå samma procedur som alla andra deltagare, det vill säga visa vaccinpass 
och legitimation. 
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Smittskyddsplan 
En plan skall upprättas enligt KTH. Hur detta ska göras går att läsa på KTH:s hemsida, https://
intra.kth.se/campus/sakerhet/studentevenemang. Arrangör ansvarar för att besöka KTH:s hemsida 
och läsa på vad som gäller och vad som behöver vara med i planen, uppdateringar kan ske. Alla event 
ska följa reglerna oavsett om eventet är festanmält eller ej, detta innefattar också att en 
smittskyddsplan alltid ska skrivas för event på Maskinsektionen. Smittskyddsplan mailas till 
styrelsen@maskinsektionen.se  

Frågor? 

Här är de olika kontaktpersonerna på Tekniska Högskolans Studentkår. Det går också bra att höra av 
er till M-styrelsen på styrelsen@maskinsektionen.se. Vi förstår om det är mycket information och vi 
svarar gärna på frågor, allt för att vi ska ha säkra event för alla! 

• Kårföreningar: Julia Nordholm (Mottagningssamordnare, mottagning@ths.kth.se) 
• Sektionsmässor: Artur Amcoff  (Näringslivschef, naringsliv@ths.kth.se) 
• Sektionslokaler och sektionsverksamhet: Hanna Bjarre (Studiesocialt ansvarig, 

studiesocialt@ths.kth.se) 
• Nymble och övriga frågor: John Kåberg (Kanslichef, kc@ths.kth.se)
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