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Riktlinjer för uthyrning av lokaler i Kristallen 
 
 Föreningar, organisationer och i särskilda fall företag har möjlighet att hyra 

stadshushall och vissa andra lokaler. Uthyrning för privata ändamål är inte tillåtet.  
 

 Bokningsförfrågningar från lokala arrangörer såsom skolor, föreningar och 
organisationer prioriteras. 

 
 Arrangemang med fokus på ungdomars perspektiv och intressen samt aktiviteter 

med integrations- och jämställdhetsperspektiv prioriteras.  
 

 Uthyrning för kommersiella ändamål kan medges om arrangören är en ideell 
förening eller annan icke vinstdrivande verksamhet, arrangemanget är öppet för 
allmänheten och om ändamålet anses förenligt med stadshusets karaktär av 
offentlig förvaltningsbyggnad. Exempel på sådana ändamål kan vara när föreningar 
arrangerar julmässor och lokala konserter.  
 

 Uthyrning till företag för slutna middagar och arrangemang får ske om antalet 
gäster överstiger 100 personer och arrangemanget anses förenligt med stadshusets 
allmänna karaktär som offentlig förvaltningsbyggnad, exempelvis 
jubileumsmiddagar. I undantagsfall och efter särskild prövning kan mindre sällskap 
än 100 personer tillåtas hyra stadshushallen.  
 

 Kommunledningsförvaltningen svarar för uthyrningen i enlighet med dessa 
riktlinjer. Om särskilda överväganden skall göras har kommundirektören delegation 
att fatta beslut i ärendet.  
 

 Uthyrning sker till av kommunfullmäktige fastställd avgift och övriga avtalsvillkor.  
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott har möjlighet att efter anhållan pröva och bevilja 
hyresfri upplåtelse av stadshuset till föreningar men avgift fastställd av 
kommunfullmäktige för administration, teknik och städning kvarstår.  

 
Ytor	som	är	tillgängliga	för	uthyrning	samt	medföljande	villkor	
 
Yta	 Villkor/avgift	
Stadshushall förutom serveringsdel och kök. Grundavgift för administration av passage och 

bemanning av vaktmästare. Överenskommelse 
om städ med KBAB. Omfattar öppna ytor och 
samtliga toaletter på entréplan  

Övriga	lokaler	i	stadshuset	som	endast	kan	hyras	ut	till	extern	part	vid	hyra	av	
stadshushallen		
Järven med pentry Utbildning i teknik, servering av mat i 

undantagsfall  
Kommunfullmäktige Ej servering av mat, utbildning i teknik 
Kommunstyrelse Ej servering av mat, utbildning i teknik 
Jokken Ej servering av mat 

 


