
Policy för uthyrning och 
utlåning av lokaler, scener och 

anläggningar 
som kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för



Syfte för uthyrning och utlåning av lokaler, scener och anläggningar
Kultur- och fritidsförvaltningen (”förvaltningen”) hyr och lånar ut lokaler, scener och 
anläggningar för att skapa mötesplatser som i sin tur kan bidra till en aktiv och meningsfull fritid 
för invånare och besökare i Växjö kommun.

Följande lokaler, scener och anläggningar ingår i denna policy:
• Konsthallen
• Linnéscenen
• Växjö teater
•	 Växjö	bibliotek	samt	filialbibliotek
• Kultur- och fritidsförvaltningens hyresobjekt på Arenastaden
• Brottning-, kampsports- och skytte lokaler i Simhallen
• Sporthallarna -Hovshaga, Ingelstad, Rottne, Lammhult, Gemla, Futurum
• Växjö skatehall
• Teleborgshallen
• Araby Park Arena
• Utomhusanläggningarna – Åbo IP, Bergunda IP, sportfältet Teleborg, konstgräsplan
 Fagrabäck. kontgräsplan Araby, Östra IP, Norremarks IP.
Dessa benämns gemensamt för ”Lokaler” nedan.

Vilka får hyra eller låna förvaltningens Lokaler och för vilket ändamål?
Lokalerna hyrs eller lånas endast ut till föreningar, företag, organisationer och privata 
hyresgäster vars syfte och verksamhet är förenliga med värderingar i ett demokratiskt och 
öppet samhälle. I detta ligger även att ingen form av diskriminering eller hets mot folkgrupp får 
förekomma.

I Konsthallen hyrs endast Konstlabb ut för konstverksamhet eller motsvarande.

I Stadsbiblioteket hyrs konferenslokalen Galaxen ut till i första hand konferensverksamhet och
föreläsningar.

I	Stadsbiblioteket	samt	filialbibliotek	lånas	mindre	lokaler	ut	främst	till	möten.

Växjö teater hyrs endast ut tillsammans med kunnig personal. Lokalen skall i första hand hyras
ut till scenkonstverksamhet.

Gymnastikens hus (spegelsalen undantagen) hyrs enbart ut till gymnastik- och
dansverksamhet där särskilt utbildad person står som ansvarig.

Sporthallarna och utomhusanläggningarna hyrs ut för idrotts-, fritids- och motionsverksamhet 
eller motsvarande. Även uthyrning för barnkalas eller motsvarande där mat och alkoholfri dryck
förekommer kan ske efter särskild överenskommelse.

Tipshallen hyrs ut för idrotts-, fritids- och motionsverksamhet eller motsvarande samt för
mässor, events och konserter.



Värendsvallen hyrs ut för idrotts-, fritids- och motionsverksamhet eller motsvarande samt för
events och konserter.

Linnéscenen hyrs i första hand ut till scenkonstverksamhet.

Araby Park Arenas sporthall hyrs ut idrotts-, fritids- och motionsverksamhet eller motsvarande. 

Araby Park Arenas black box hyrs i första hand ut till scenkonst- och kulturverksamhet samt f
öreläsningar.

Växjö skatehall hyrs främst ut till ändamålsenlig verksamhet.

Regler för uthyrning och utlåning
1.  Alkoholförbud gäller i Lokalerna om inte särskild överenskommelse görs. 
 Sådan överenskommelse ska vara tydligt motiverad.
2.  Rökförbud gäller i Lokalerna.
3.  Samtliga Lokaler är dopnings- och drogfria.
4.  Hyresgästen ska ha fyllt 18 år. Sporthallarna kan hyras på timbasis av personer under 18 år
 men då ska vuxen person stå för bokningen och ansvaret för barnen/ungdomarna.
5.  Hyresgästen ska kunna redovisa för vilket ändamål Lokalen hyrs.
6.  Hyresgästen får inte låna eller hyra ut Lokalen till någon annan.
7.  Hyresgästen bekostar eventuella skador som har uppstått på Lokalen eller på
 utrustning i Lokalen.
8.  Förvaltningen har rätt att avboka Lokaler som har bokats på timbasis för
 genomförande av större arrangemang och mässor m.m.
9.  Vid bokningar på annat än timbasis ska särskilt avtal ingås för varje uthyrning enligt
 avtalsmall förvaltningen tagit fram.
10.		Kostnad	för	Lokalerna	tas	ut	efter	vid	var	tid	gällande	prislista	eller,	om	sådan	inte	finns
 för viss lokal, efter överenskommelse i det enskilda fallet

Beslutsansvar för uthyrning och utlåning
1.  Beslut tas på tjänstepersonsnivå av den eller de personer som är uthyrning/
 utlåningsansvariga för respektive Lokal.
2.  I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef.
3.  Kultur- och fritidsnämnden kan, om särskilda skäl, föreligger i ett enskilt fall medge undantag  
 från denna policy.


