
Hyror och upplåtelsevillkor, kommunala lokaler 

Kommunkontoret: 
  

  Taxa 2023 momsfri Taxa 2023 momsfri 

 Halvdag Heldag 

Sammanträdesrum Bolstad 100,00 150,00 

Sammanträdesrum Skållerud 100,00 150,00 

Sammanträdesrum Dalsland 100,00 150,00 

Sammanträdesrum Erikstad 100,00 150,00 

Sammanträdesrum Grinstad 100,00 150,00 

  
Tingshuset: 
  

  Taxa 2023 momsfri Taxa 2023 momsfri 

 Halvdag Heldag 

Hela bottenvåningen 1 000,00 1 600,00 

Tingssalen och entré 700,00 1 200,00 

Sammanträdesrum 300,00 500,00 

  
Karolinen: 
  

  Taxa 2023 momsfri Taxa 2023 momsfri 

 Halvdag Heldag 

Sammanträdesrum 150,00 300,00 

  
Sunnanå hamn: 
  

  Taxa 2023 momsfri Taxa 2023 momsfri 

 Halvdag Heldag 

Stationshuset 500,00 800,00 

  
Köpmantorget: 
  

  Taxa 2023 momsfri 

Byggnaden Heldag 

Torgbyggnaden, försäljningsutrymme 1 000,00 

Torgscenen 0,00 

Ljudutrustning Per timma 

Torgscenens ljudutrustning 100,00 

Under bokad tid måste verksamhet bedrivas i lokalen, annars förfaller bokningen. 

  
Avgift uttas inte för: 
- respektive nämnds och styrelses egen verksamhet 
- politiska gruppmöten för partier som sitter i fullmäktige 
- lokala fackliga möten 



- skolklasser i Melleruds kommun 
- ideell förening, som idkar hjälp- och insamlingsverksamhet utan eget vinstintresse 

- vid medlemsmöten inom föreningar registrerade i det kommunala föreningsregistret och som bedriver 
verksamhet i Melleruds kommun 
  
Ovanstående lokaler bokas genom Medborgarkontoret. 
  
Dagcentralerna vid: 
  

  Taxa 2023 momsfri Taxa 2023 momsfri 

 Halvdag Heldag 

Skållerudshemmet 150,00 300,00 

Ängenäshemmet 150,00 300,00 

  
Avgift uttas inte för: 
- socialnämndens verksamhet inkl KPR och KFR 
- politiska gruppmöten för partier som sitter i fullmäktige 
- lokala fackliga möten 
- studiecirklar för målgruppen äldre och människor med funktionshinder 
- föreningsmöten (äldre- och funktionshindersföreningar) 
  
I första hand skall personer tillhörande målgruppen äldre och människor med funktionshinder erbjudas disponera 
socialnämnden lokaler. 
  
Förutsättning för nyttjande av lokal vid dagcentral är att aktivitet stämmer överens med lokalens ändamål. 
Dagcentralens personal svarar för bokning. 
  
Övriga upplåtelsevillkor 
  

• Uthyrning får inte ske till minderåriga. Målsman eller förening måste vara ansvarig. 
• Kommunen ska inte hyra ut till rasistiska och/eller nazistiska organisationer. 
• Den som hyr lokal ansvarar för att dörrar låses, fönster stängs, lyset släcks etc. Misskötsel av 

hyresvillkoren gör att hyresrätten kan återkallas. 
• Hyrd lokal ska lämnas i samma skick som när den togs i bruk. Lämnas lokalen inte i samma skick så 

faktureras kostnaden för eventuell städning och skadegörelse till hyrestagaren. 
• Avbokning av lokal måste göras i god tid, senast 3 dagar, i annat fall debiteras beställaren enligt taxa. 

Detsamma gäller om ingen avbokning alls sker. Sker sen eller ingen avbokning, debiteras 100 kr/gång i 
de fall lokalen disponeras utan avgift. 

• Om man inte hämtar ut nyckeln inom 1 timme efter att bokningstiden startat så förfaller bokningen och 
tas bort. 

• Vid uthyrning av kommunens lokaler gäller Reglemente för uthyrning av kommunala lokaler som uppbär 
kommunalt stöd. 

• Så kallade ”rökmaskiner” eller annat som framkallar rök och som utlöser brandlarmet är ej tillåtet att 
använda i lokalen. Arrangör som inte respekterar detta förbud får själva betala den utryckningskostnad 
som ett falsklarm orsakar. 

• Nyckel till hyrd lokal utkvitteras vid respektive bokningsställe. Vid uthyrning till extern hyresgäst uttas en 
depositionsavgift på 500 kr. 

  
  
  

 


