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Riktlinjer för uthyrning av sammanträdesrum i 

stadshuset 

Bakgrund 

Dessa riktlinjer omfattar sammanträdesrummen Sessionssalen, Ovalen samt Fyrkanten. Övriga 
sammanträdesrum i stadshuset förutsätter giltiga passerkort och uthyres i princip inte till 
externa. Riktlinjerna omfattar även stadshusets foajé. 

 
 
Principer för uthyrning 

Sessionssalen, Ovalen och Fyrkanten samt stadshusets foajé är i princip förbehållna Piteå 
kommuns nämnder och förvaltningar. Då de aktuella sammanträdesrummen inte används av 
Piteå kommuns nämnder och förvaltningar får de hyras av externa parter, med iakttagande av 
följande principer: 

 
1. Under kontorstid uthyres de aktuella lokalerna enbart till offentliga myndigheter 

samt till de politiska organisationer som omtalas i punkterna 8 – 11. 
 

2. Organisationer som vill boka tio eller fler mötestillfällen per halvårsperiod har 
möjlighet att teckna ett avtal med Fastighets- och serviceförvaltningen om 
detta. Organisationen kan då kvittera ut kort och nycklar som gäller under 
aktuell period. För kommande period ska nytt avtal tecknas och nycklar och 
kort kvitteras ut igen. 

 
3. Hyresavgift ska utgå enligt av Fastighets- och servicenämnden fastställda principer. 

 
4. Politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige med minst ett mandat 

för vilket ledamot finns utsedd har rätt att kostnadsfritt boka och nyttja aktuella 
sammanträdesrum, tillgängliga för uthyrning i stadshuset, föranlett av 
Kommunfullmäktige-,  Kommunstyrelse- och nämndmöten.      

 
5. Hyresgästen är ansvarig för att lokalerna avstädas efter användning. Om hyresgästen 

missar detta kan en kostnad för extra städning komma att debiteras. 
 

6. Om lokal hyrs efter stadshusets ordinarie öppettider ansvarar hyresgästen för att 
lokalen töms och låses, teknisk utrustning stängs av samt belysning släcks. 
Hyresgäst ansvarar även för att ytterdörr låses och att inte obehörig kvarstannar i 
foajé, toaletter m fl utrymmen som har varit tillgängliga. Hyresgäst är även ansvarig 
för att inte obehöriga bereder sig tillträde till delar av stadshuset som inte omfattas 
av hyresavtalet. 
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7. Kommersiell försäljning får inte förekomma. Enbart sådan försäljning som har en 
naturlig koppling till genomförd aktivitet får ske, exempelvis fika till 
mötesdeltagare eller böcker i anslutning till en författarpresentation. 
o Undantag från ovanstående bestämmelser utgör försäljning i samband med i 

Piteå kommun befintliga grund- och gymnasieskolors Ung Företagsamhet (UF)- 
verksamhet, samt försäljning i regi av verksamhet tillhörande Piteå kommuns 
skol- och omsorgsverksamhet. 

 
8. Uthyrning får enbart ske till organisationer, inte till privatpersoner. 

 
9. Enbart följande organisationer kan komma ifråga som hyresgäst 

o Ideella föreningar 
o Samfällighetsföreningar, exempelvis vägföreningar 
o Offentliga myndigheter 

 

10. Ett politiskt parti får enbart hyra lokal under förutsättning av att partiet ifråga är 
representerat i Kommunfullmäktige med minst ett mandat för vilket ledamot 
finns utsedd. Politiskt parti, som uppfyller ovanstående krav, får hyra lokal för att 
genomföra möte med partiets regional- eller riksorganisation. 

 
11. Politiskt partis ungdomsförbund, eller andra till visst parti anknutna organisationer 

såsom exempelvis kvinnoförbund, studieförbund e dyl, får enbart hyra lokal under 
förutsättning att moderpartiet är representerat i Kommunfullmäktige med minst ett 
mandat för vilket ledamot finns utsedd. 

 
12. Aktivitet för vilken deltagare erlägger avgift eller inträde är inte tillåten. Det är dock 

tillåtet att deltagare löser medlemskap i förening vid aktivitetstillfället. 
 

13. Hyresgäst får inte hyra lokal för att genomföra aktivitet som är olaglig, eller på 
annat sätt strider mot Piteå kommuns styrande principer om människors lika värde. 


