Uthyrningspolicy för kommunala
lokaler i Arboga kommun
För alla lokaler gäller följande:
Ingen organisation, vilken den än är, får hyra kommunens lokaler om uthyrningen kan befaras medföra
ordningsstörning eller innebära olaglig verksamhet, t.ex. hets mot folkgrupp. Detta gäller även lokaler
som uppbär kommunalt stöd.
Vid arrangemang som riktar sig till ungdom under 20 år skall framgå att detta är alkoholfritt. Detta
gäller även lokaler som uppbär kommunalt stöd.
Ljudnivån får i genomsnitt ej överstiga 100 dB. Vid evenemang som riktar sig till barn under 13 år får
inte den genomsnittliga ljudnivån överstiga 90 dB, i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd
SOSFS 1996:7.

För privata fester/arrangemang gäller:
Ansvarig hyrestagare skall ha fyllt 20 år.
En depositionsavgift på 1000 kr uttages i samband med att hyreskontraktet skrives på och nycklarna
hämtas. Depositionen återfås när nycklarna återlämnas. Om hyreskontraktet ej efterföjts är depositionen i sin helhet eller delar av förverkad.
Lokaler som i första hand uthyres till privata fester/arrangemang är Medborgarhuset, Gäddgårds-,
Sture-, Ladubackskolornas matsalar samt Vasagymnasiets matsal.

För allmänna arrangemang gäller:
Ansvarig hyrestagare skall ha fyllt 20 år.
Lokaler som i första hand uthyres till allmänna arrangemang är Medborgarhuset.

För föreningar och föräldraverksamhet gäller:
Till all verksamhet som bedrivs av föräldrar och/eller elever i anslutning till skolarbetet upplåtes lokaler
utan kostnad vid respektive skola och förskola. Bokning av lokalen görs till rektorsexpeditionen som i
sin tur bokar hos Fritid och kultur. Samma princip gäller Socialförvaltningen. Vid skoldiscon finns
särskilda regler.
Bidragsberättigade ungdomsföreningar har fria kommunala lokaler (nolltaxa) för sin verksamhet.
Politiska föreningar, pensionärs- och handikapporganisationer erhåller fria kommunala lokaler för
mötesverksamhet.
I bibliotekets lokaler erhåller bidragsberättigade föreningar, politiska föreningar, facklig organisationer,
studieförbund och kultföreningar fria lokaler.
Allmännyttiga föreningar med naturlig hemvist till viss lokal/anläggning t.ex. Arboga konstförening till
biblioteket, Arboga musikförening till Nicolai kulturhus, jämställes med bidragsberättigade föreningar. d
Föreningen erhåller fria lokaler för sin verksamhet där hemvisten finns.
Bedömningen av förenings hemvist åligger den kommunala befattningshavare som har ansvaret för
verksamheten enligt gällande delegationsordning.
När det gäller fördelningen av tider i vissa lokaler/anläggningar finns en prioritetsordning beslutad av
Fritidsnämnden 1979-02-20 § 27.

Lokaler där nolltaxa inte gäller är:
Uthyrning av Ekbacksbadet sker enligt regler antagna av Fritidsnämnden 1992-11-17 § 116.
I Medborgarhuset tillämpas ingen nolltaxa.

