
 
 
 
 

Regler för uthyrning av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun 

antagna av Kommunfullmäktige 2007-02-01 
 
Generella regler 
Uthyraren har rätt att neka uthyrning till hyresgäst, vars verksamhet strider mot  
allmänna värderingar i samhället. 
 
Uthyraren har rätt att stänga av hyresgäst från användande av lokaler, under högst tre månader, 
vid upprepade brott mot gällande hyresregler. 
Uthyraren fastställer hyresregler och i förekommande fall trivselregler för uthyrning, i samråd 
med den kommunala organisation inom vars verksamhet lokalerna finns. 
 
Tider för uthyrning fastställs av uthyraren i samråd med den kommunala organisation inom vars 
verksamhet lokalerna finns. 
 
Uthyraren har rätt att vid speciella arrangemang såsom tävling, uppvisning, städning, 
reparationsarbete eller annat arrangemang disponera lokalerna på  
abonnerad tid. I sådana fall underrättas hyresgästen i förväg. 
 
Vid avbokning senare än 7 dagar före hyrestillfället, debiteras full hyreskostnad. 
 
Sammanträdeslokaler i kommunhuset hyrs inte ut externt. De politiska partier som är 
representerade i Kommunfullmäktige får, utan kostnad, använda dessa lokaler för sina interna 
möten. 
 
Generella definitioner 
Uthyrare är Kultur- och bildningsnämnden, genom Kultur- och fritidsavdelningen. 
 
Alla reducerade avgifter för föreningar gäller för föreningens egen verksamhet och 
verksamheten skall vara riktad till föreningens medlemmar eller avse information till allmänheten 
om föreningen. 
 
Med studieförbund eller förening i Lekebergs kommun avses ett studieförbund eller en förening 
som har sitt säte i Lekebergs kommun eller där verksamheten som uthyrningen avser, i första 
hand är riktad till boende i Lekebergs kommun. 
 
Med kommunens interna möten avses av kommunen anordnad verksamhet för den egna 
personalen eller för information till allmänheten. 
 
 



Trivselsregler och hyresregler  
(fastställda av Kultur– och fritidsavdelningen) 
 
I Lekebergs kommuns lokaler gäller följande trivselregler: 
* lokalen skall iordningställas som den var innan uthyrningen. 
 
* alla fönster skall vara stängda, belysningen släckt och alla ytterdörrar  
   låsta då lokalen lämnas. 
 
 
Dessutom gäller följande hyresregler: 
* eventuell avbokning måste göras senast en vecka före hyrestillfället.  
    annars debiteras normal hyra. 
 
* tillägg till angivna hyror kan uttagas om upplåtelsen orsakar extra  
   kostnader för vaktmästare och/eller städpersonal. 
 
* hyresgästen är skyldig att omgående anmäla uppkomna skador till Kultur-  
   och fritidsavdelningen. Skador orsakade av hyresgästen betalas av hyres    
   gästen. 
 
* nycklar/nyckelbrickor får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. 
 
* eventuell förlust av nyckel/nyckelbricka skall omgående anmälas till  
   Kultur- och fritidsavdelningen. 
 
* angivna hyrespriser gäller vid bokningstillfället.  
   Vi reserverar oss för prisjusteringar. 
 
 
 
 
 


