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Riktlinjer för uthyrning av lokaler i
hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen
Malmö stads policy
Uthyrning av lokaler i Malmö stad regleras av Policy och riktlinjer för
uthyrning av lokaler i Malmö kommun (Dnr 164/97) och Regler och
riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor (Dnr STK-2016-216).
För att garantera att förvaltningens lokaler hyrs ut till idéburen sektor på ett
ändamålsenligt och likvärdigt sätt har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
antagit de här kompletterande riktlinjerna för uthyrning av lokaler.

Prioriteringsordning
De föreningar som önskar hyra en av förvaltningens lokaler ska utöver krav
och villkor i ovan nämnda dokument även förhålla sig till följande:
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I första hand ska lokalerna användas i förvaltningens egen verksamhet.
I andra hand kan förvaltningens lokaler lånas ut till föreningar som
bidrar till förvaltningens verksamhet. Den enskilda verksamheten
gör en bedömning med hänsyn till den ordinarie planeringen,
eventuell uthyrning utlåning görs sedan enligt överenskommelse.
Aktiviteter ska då vara öppna och avgiftsfria1 för nämndens
målgrupp.
I tredje hand kan förvaltningens lokaler hyras ut till föreningar som
erbjuder aktiviteter som enbart är tillgängliga för sina medlemmar
och/eller innebär en kostnad för målgruppens deltagande. Avgifterna
för föreningarnas hyra av lokaler ska ligga i nivå med
fritidsförvaltningens (Malmö stads) följa nedanstående prislista för

med undantag för självkostnadspris för material i vissa fall.
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lokaler.

Prislista
Lokal
Liten

Pris
150 kronor per timme

Lokal för upp till cirka 20 personer
(Normalt med ingen eller begränsad
teknisk utrustning ex. TV)
Mellan

200 kronor per timme

Lokal för cirka 20-80 personer
(Normalt med tillgång till mer
teknisk utrustning, ex. ljudsystem,
projektor)
Stor
Lokal för över cirka 80 personer
(Normalt med mer avancerad teknisk
utrustning, ex. ljudsystem,
mikrofoner, projektor)

300 kronor per timme

