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Sammanfattning 
Dessa riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att kommunens lokaler inte nyttjas av aktörer som 
bedriver verksamhet vilken står i strid med kommunens värdegrund och samhällets värderingar om 
respekt för människors lika värde och enskildas grundläggande fri och rättigheter. 
Riktlinjerna har tagits fram för att skapa likvärdighet och säkerställa att alla som vill hyra kommunens 
lokaler behandlas lika. Som grund för riktlinjerna har ett demokrativillkor upprättats. 

Uthyrning 
Kommunens målsättning är att idrottsanläggningar skolor och samlingssalar kommunen förfogar över 
ska nyttjas i så stor utsträckning som möjligt och är därför i grunden positiv till att upplåta lokaler till 
föreningslivet. Kommunen har dock ingen skyldighet att hyra ut lokaler och kan därför också styra 
över i vilken utsträckning detta sker. Kommunen kan dock inte godtyckligt bestämma när och vem 
som får erbjudas tillgång utan detta regleras i denna policy för att på ett tydligt sätt slå vakt om 
objektivitets- och likabehandlingsprincipen. 

Demokrativillkor 
Grunden i kommunens riktlinjer för lokaluthyrning utgår från ett så kallat demokrativillkor som 
baseras på kommunens värdegrund och på principen om allas lika värde och rättigheter. Innehållet i 
detta villkor är hämtat från regeringens demokrativillkorsutredning (SOU 2019:35) 
Demokrativillkoret innebär att ingen får kränkas utifrån de kriterier som ingår i diskrimineringslagen; 
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder, eller på annat sätt bryta mot principen om alla människors lika värde. Man får 
heller inte utföra eller uppmana till våld, tvång eller hot mot enskilda eller grupper i samhället. 
Demokrativillkoret innefattar också att inte motarbeta det demokratiska styrelseskicket. 
 
En förening/organisation kan inte erbjudas möjlighet att hyra/disponera kommunala anläggningar om 
den eller någon av dess företrädare inom ramen för verksamheten: 
 
1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- 
och rättigheter, 
2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde, 
3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller 
4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 
 
Om en förening eller organisation brutit mot demokrativillkoret kan man i vissa fall ändå kunna hyra 
kommunens lokaler. Detta gäller om man tydligt tagit avstånd från agerandet och om föreningen 
vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa att det inte upprepas. 

Likabehandlingsprincipen 
För att beslut om uthyrning ska kunna ske på likvärdiga villkor är det viktigt att den som fattar dessa 
beslut för kommunens räkning är väl införstådd med kommunens riktlinjer och att besluten alltid utgår 
från riktlinjernas demokrativillkor. 

Beslut om uthyrning 
Vid en förfrågan ska kommunen enligt i förväg framtagna rutiner kontrollera att demokrativillkoret 
uppfylls och att riktigheten i ansökan i övrigt kan styrkas. 
I förfrågan skall det framgå vad lokalen ska användas till. Program samt namn på eventuella föreläsare 
för en aktivitet ska kunna anges. Den som hyr måste också förutom föreningens/organisationens namn 
uppge namn och telefonnummer på den person som ansvarar för den aktuella aktiviteten. 
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Uppstår tveksamheter bör ansvarig nämnd informeras innan beslut fattas. Det kan också vara aktuellt 
att fråga sakkunniga utanför kommunen inför ett beslut om uthyrning. 

Innehållet är bland annat grundat på följande texter: 
 
Regeringens demokrativillkor 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/06/sou-201935/ 
 
Stockholms stads riktlinjer för lokalupplåtelse 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1989982 
 
CVE Juridiska aspekter på Våldsbejakande extremism (lokaluthyrning sid 14) 
https://www.cve.se/download/18.7d27ebd916ea64de5306c11b/1600854570241/Juridiska_aspekter_på
_våldsbejakande_extremism_ver_2.0.pdf 
 
 
 
 


