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Riktlinjer för uthyrning/utlåning av lokaler och 

anläggningar till föreningar 

Osby kommun hyr och lånar ut lokaler och anläggningar för aktiviteter och 

arrangemang för att stötta föreningslivet och civilsamhället samt för att stötta 

kommuninvånares möjlighet till kultur och fritid på egna villkor. 

Huvudprinciper vid uthyrning/utlåning  

- Utnyttja befintliga resurser för att uppnå ett högt nyttjande av 

lokaler/anläggningar. 

- Upplåtelsen ska stimulera allsidighet och mångfald. 

- Skapa rättvisa och bra försättningar för föreningslivet. 

- Barn och unga mellan 5-25 år, personer med funktionsvariationer och 

personer över 65 år prioriteras. 

- Att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens 

anläggningar. 

- Lokalerna ska vara tillgängliga för personer oavsett kön på lika 

villkor. 

- Verksamhet i föreningsregi prioriteras. 

- Hänsyn ska tas till lokala, säsongsspecifika och geografiska 

förutsättningar. 

- Föreningar som för sin verksamhet har behov av särskilda ytor har 

förtur till dessa. 

Prioritering vid fördelning av tider 

Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning: 

1. Kommunal verksamhet under dagtid. 

2. Matcher, tävlingar och motsvarande i föreningsregi. Verksamhet som 

riktar sig till barn och unga har företräde framför vuxenverksamhet. 

3. Bidragsberättigade föreningars verksamhet för barn och unga 

4. Annan form av verksamhet för barn och unga. 

5. Övriga föreningar och organisationer. 

6. Privatpersoner och företag. 

7. Externa föreningar, företag och privatpersoner.  

Verksamhet för barn och ungdomar som är 15 år och yngre prioriteras vid 

tilldelning av träningstider innan kl 20. 

Undantag av prioriteringsordningen kan göras av kultur och 

fritidsförvaltningen vid enskilda fall. Negativ berörd förening erbjuds då 

annan anläggning eller tid. 
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Principer vid matcher, tävlingar och arrangemang 

Tävlingsverksamhet, arrangemang, turneringar och liknande prioriteras före 

träning. Bokning görs i dialog med kultur och fritid och berörda föreningar. 

Prioritering mellan olika föreningar inom säsong för verksamheten görs vid 

varje enskilt tillfälle av kultur och fritid i dialog med berörda parter.  

Allmänna regler för bokning 

Bokning görs via kultur och fritid minst två dagar i förväg. För schema-

bokningar över hela terminer gäller särskilda regler som tas upp nedan.  

Avbokning ska ske senaste 24 timmar före hyrestillfället. Ej avbokad tid 

debiteras enligt ordinarie taxa. Detta gäller även för lokaler som hyresgästen 

nyttjar utan kostnad. 

Osby kommun hyr inte ut lokaler eller anläggningar till organisationer eller 

personer som befaras medföra ordningsstörningar, innebära olaglig 

verksamhet eller strida mot demokratiska grundvärderingar. En prövning 

görs i varje enskilt fall. Om hyresavtal/bokning redan ingåtts kan Osby 

kommun när som helst av orsakerna ovan häva uthyrningen. Hysgästen har 

då inte rätt till någon ersättning. 

Hyresgästen förbinder sig att följa gällande ordningsregler och anvisningar 

för den aktuella lokalen eller anläggningen. Om dessa inte följs innebär det 

att hyresgästen kommer debiteras samt kan avstängas från lokalen eller 

anläggningen.  

Det är inte tillåtet att servera eller förtära alkohol i kommunens lokaler och 

anläggningar. Undantag kan göras för verksamheter som ansökt och beviljats 

serveringstillstånd och som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.  

Föreningar ska ha likvärdiga möjligheter att låna/hyra inventarier, material 

och utrustning. För att en förening ska ha ensamrätt till inventarier som köpts 

in av kultur och fritid krävs skriftliga avtal. 

Bokning och fördelningsprocess av terminstider 

Information om ansökan av tider i kommunens idrotts- och 

fritidsanläggningar skickas till idrottsföreningar till den e-postadress som 

registrerats i föreningsregistret samt hyresgäster som hyrt tider föregående 

termin. Registrerad förening skickar därefter sina önskade träningstider till 

kultur- och fritidsförvaltningen. 

För de anläggningar och lokaler där det finns behov kallar Kultur och fritid 

till ett gemensamt möte för att diskutera fördelning av tider, förändringar 

mellan terminer, behov och önskemål.  

Kultur- och fritidsförvaltningen gör en bedömning utifrån huvudprinciper för 

uthyrning, prioriteringsordning, eventuell dialog och föreningars önskemål. 

Utifrån detta skapas ett säsongsschema där varje förenings tilldelade 

träningstider finns med. Säsongschemat skickas ut till föreningar som har 

möjlighet att lämna synpunkter innan schemat förs in i bokningssystemet. 
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Taxor 

Taxor gäller för kultur- och fritids lokaler och fritidsanläggningar liksom för 

förråd, kansli, omklädningsrum med mera.  

Olika taxor gäller för kommunens lokaler och anläggningar utifrån typ av 

hyresgäst, typ av lokal/anläggning och vilken verksamhet som ska bedrivas. 

Taxeklasser 

 Nolltaxa 
Unga 13-25 som organiserar sin egen verksamhet (gäller ej i simhall 

och ishall). 

Verksamhet och aktiviteter i rekryteringssyfte så som prova-på 

aktiviteter eller särskilda satsningar. Bedömning görs i varje enskilt 

fall av kultur och fritid. 

Utvalda samlingslokaler i olika delar av kommunen. 

 Interntaxa 
Kommunal verksamheter. 

 Föreningsverksamhet för barn och ungdom, personer med 

funktionsvariation och äldre (A) 
Bidragsberättigad förenings verksamhet för barn och unga mellan 5 

och 25 år, personer med funktionsvariation eller personer över 65 år. 

 Övrig föreningsverksamhet (B) 
Bidragsberättigad förenings vuxenverksamhet. 

 Normaltaxa (C) 
Externa föreningar, företag och privatpersoner. 
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Exklusiv uthyrning av kommunens lokaler och 

anläggningar till föreningar 

En del av kommunens lokaler kan på fördel hyras ut långsiktigt till enskilda 

föreningar med syfte att ge föreningar trygghet och långsiktiga 

förutsättningar att bedriva och utveckla sin verksamhet samt bidra till ett 

brett utbud av aktiviteter och verksamheter.  

Principer vid långtidsuthyrning 

Uthyrning ska utgå från huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande 

fördelningskriterierna i riktlinjer för stöd till föreningar och civilsamhället i 

Osby kommun.  

För att ge föreningar tydliga och långsiktiga förutsättningar ska föreningar ha 

skriftliga avtal. 

För att vara berättigad att hyra krävs: 

 Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren i riktlinjerna för stöd 

till föreningar. 

 Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i 

lokalen/anläggningen. Undantag från detta kan göras om 

verksamheten anses som särskilt angelägen av kultur och 

fritidsförvaltningen. Undantag görs även vid uthyrning av förråd, 

kansli, omklädningsrum och liknande. 

Samverkan mellan föreningar ska ske i största möjliga mån.  

Hyresavtal och hyra 

Föreningar som hyr exklusiva lokaler/anläggningar som ägs av kommunen 

ska alltid ha ett hyreskontrakt som upprättats mellan föreningen och kultur 

och fritidsförvaltningen. Kontraktet kan aldrig överlåtas. Alla hyresavtal ska 

revideras var tredje år för att säkerställa att uthyrningen följer 

huvudprinciperna för uthyrning/utlåning och de övergripande 

fördelningskriterierna. 

Föreningar betalar en fastställd taxa för förråd, kansli, omklädningsrum och 

liknande. Hyra för lokaler där föreningen bedriver sin huvudsakliga 

verksamhet baseras utifrån huvudprinciperna för uthyrning och de 

övergripande fördelningskriterierna. Föreningar med hyreskontrakt kan söka 

hyresstöd. Föreningar är dock inte garanterade stöd utan stöd bedöms efter 

de specifika villkoren för stöd och de övergripande fördelningskriterierna.   

Särskilda regler 

Särskilda regler gäller för Pulsens och Bultens lokaler. 
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Föreningsdrift av kommunens lokaler, anläggningar 

och mark 

I Osby kommun finns flera anläggningar som drivs av föreningar men där 

kommunen äger marken eller hela anläggningen. Genom att föreningen tar 

ansvar för driften skapas flera mervärden för kommunen och invånaren 

liksom för föreningen och den enskilda medlemmen. Föreningsdrift 

möjliggör att fler anläggningar kan drivas inom kommunen då föreningar 

bidrar med ideella krafter. 

För att stötta föreningslivet kan kommunen även teckna arrendeavtal med 

föreningar för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet på kommunens 

mark. 

Principer vid föreningsdrift 

Föreningar som driver an anläggning som helt eller delvis ägs av kommunen 

ska ha skriftliga driftavtal. Avtalen tas fram i dialog mellan den aktuella 

föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Avtalen utgår från Svensk 

Idrotts förslag på kontrakt för föreningsdrift. Driftavtal tecknas utifrån 

huvudprinciperna för uthyrning och de övergripande fördelningskriterierna. 

Avtal kan ej överlåtas.  

Avtalen ska tydligt förmedla kommunens respektive föreningens 

skyldigheter och rättigheter och utformas på så sätt att föreningen har goda 

möjligheter att bedriva och utveckla verksamheten.  

För att vara berättigad att driva en anläggning eller lokal som ägs av 

kommunen krävs: 

 Att föreningen uppfyller de allmänna villkoren för stöd till föreningar 

enligt riktlinjerna. 

 Lokalen/anläggningen ska vara tillgänglig för kommunens 

verksamhet och andra föreningar när föreningen inte använder 

lokalen/anläggningen. Undantag kan göras om kultur- och 

fritidsförvaltningen anser att det finns särskilda skäl. 

Alla driftavtal ska revideras var tredje år för att säkerställa att avtalen skapar 

goda försättningar för föreningen och följer huvudprinciperna för uthyrning 

och de övergripande fördelningskriterierna. 


