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Detta reglemente har fastställts av kommunfullmäktige den 22 november 2017, § 141,
och gäller från denna dag.
Dokumentet ska ses över minst under varje mandatperiod, dock senast oktober 2022.
Inledning
Detta reglemente gäller för kommunens samtliga nämnder. Reglementet syftar till att
stödja tillämpningen av Vision Mellerud inklusive inriktningsmål och värdegrund, även vid
uthyrning av kommunens lokaler och lokaler som uppbär kommunalt stöd.
Definitioner
Diskriminering

innebär att någon missgynnas eller kränks. Någon kan vara en
person eller en folkgrupp.

Till vem kommunens lokaler får uthyras till
§1

Kommunens lokaler får endast hyras ut till företag, föreningar, organisationer
och privatpersoner som bedriver verksamhet som är förenlig med Sveriges Rikes
Lag samt Melleruds kommuns Vision, inriktningsmål och Värdegrund.

När kommunens lokaler inte får hyras ut
§2

Ingen får hyra kommunens lokaler om uthyrningen kan befaras medföra
ordningsstörning, hets mot folkgrupp, olaga diskriminering eller innebär olaglig
verksamhet.

§3

Lokaler hyrs heller inte ut till grupper eller personer som har kopplingar till
organiserad brottslighet, oavsett syftet med arrangemanget. Den som hyr
lokalen, för att i sin tur ordna arrangemang, ansvarar för att verksamheten följer
denna policy.

§4

Det är inte tillåtet att hyra ut kommunens lokaler i andra hand annat än att det
särskilt regleras i avtalet.

§5

Det ska tydligt skrivas in i alla kontrakt mellan uthyraren och hyrestagaren att
avtalet genast upphör att gälla om uthyraren får vetskap om att hyrestagaren
bryter mot detta reglemente. Det kan då inte utgå skadestånd till hyrestagaren
för eventuella förluster.

Övrigt
§6

Vid arrangemang som riktar sig till ungdom under 18 år ska det av
marknadsföring, affischer med mera tydligt framgå att arrangemanget är
alkoholfritt.

§7

Ljudnivån får i genomsnitt inte 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.

§8

Den som hyr lokalen ansvarar för att bestämmelser om lokaluthyrning följs.

