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1

Tillfällig lokaluthyrning

Arboga kommun tillhandahåller lokaler som hyrs ut till föreningar,
privatpersoner och företag. Utgångspunkten är att kommunala lokaler
som är tillgängliga också ska nyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och policy för uthyrning, fritidsoch kulturnämnden beslutar om föreskrifter och riktlinjer. Uthyrningen
administreras av fritids- och kulturförvaltningen.
1.1
Principer för uthyrning
• Ansvarig person som hyr lokal ska ha fyllt 20 år.
•

Vid allmänna arrangemang i kommunens lokaler ska arrangören se till
att ha de tillstånd som krävs för arrangemanget.

•

Kommunala lokaler samt lokaler som får kommunalt stöd, får inte
hyras ut om störande av ordning eller olaglig verksamhet kan befaras.

•

Hyrestagare som upprepade gånger brustit i ansvar vid tidigare
uthyrning, kan nekas att få hyra lokal igen.

•

All uthyrning sker enligt de taxor och avgifter som årligen beslutas i
kommunfullmäktige.

•

En deposition tas ut vid uthyrning vilket återfås om föreskrifterna
hållits.

•

Om ordningsregler och säkerhetsföreskrifter inte följts eller att skador
uppkommit och kostnaden för dessa inte täcks av depositionen är
kunden ersättningsskyldig för hela skadebeloppet.

•

Lokaler hyrs inte ut till grupper eller personer som har kopplingar till
organiserad brottslighet, oavsett syftet med arrangemanget.

•

Den som hyr lokalen för att i sin tur ordna arrangemang ansvarar för
att verksamheten följer denna policy.

•

Riktlinjer och anvisningar till denna policy får upprättas och antas av
ansvarig nämnd.
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1.2
Undantag från krav på hyreskostnad
Vissa föreningar eller verksamheter är undantagna från att betala hyra i
kommunala lokaler utom i Medborgarhuset och på Ekbacksbadet där hyra
alltid ska betalas enligt fastställda taxor och avgifter.
•

För verksamhet som bedrivs av elever och lärare i anslutning till
skolarbetet, hyrs lokaler ut utan kostnad vid skola och förskola inom
Arboga kommun.

•

Bidragsberättigade föreningar har fria tillfälliga kommunala lokaler för
sin träningsverksamhet för barn och ungdomar.

•

Politiska föreningar, pensionärs- och handikappföreningar har fria
lokaler för sin mötesverksamhet.

•

Bidragsberättigade föreningar, fackliga organisationer, studieförbund
och kulturföreningar har fri tillgång till bibliotekets lokaler.

•

Allmännyttiga/ideella föreningar med naturlig hemvist till viss lokal
eller anläggning, kan efter särskild överenskommelse, ha fria lokaler
för sin verksamhet i hemvisten.
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