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§ 20 FKN 80/2021-008 

Riktlinjer för tillfällig lokaluthyrning 

Fritids- och kulturnämndens beslut 

 Fritids- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta. 

1. Anta riktlinjerna på förvaltningens förslag till beslut med 

tillägg under punkt 20 med undantag från förbud medges för 

särskild avgränsande utrymmen av anläggningen, dit 

allmänheten inte har tillträde. Undantaget gäller endast slutna 

sällskap och erforderliga tillstånd för alkoholutskänkning 

krävs. 

i stycket riktlinjer för idrottsanläggningar och idrottshallar. 

2. Ta bort Fritidsgårdar som objekt under stycket riktlinjer för 

Medborgarhuset, Ahllöfsparken och Fritidsgårdar 

 

 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturförvaltning har tillsammans övriga förvaltningar 

och bolag sett över dokumentet riktlinjer för tillfällig lokaluthyrning. 

Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning genom att fråga ett 

30-tal kommuner om de har riktlinjer för hallar och anläggningar, 

och vad som isåfall gäller. Ungdomsfullmäktige har fått lämnat in sin 

syn på riktlinjerna. 

Förvaltningen har under sitt arbete med riktlinjerna främst utgått 

från ett barn- och ungdomsperspektiv, då det är ett politiskt utpekat 

område. 

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott utgår 

främst från fem områden. 

• Trygghet 

• Delaktighet 

• Glädje 

• Allsidighet 

• Hälsa 
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 Riktlinjerna från riksidrottsförbundets ska läsas som deras sätt att 

beakta barnkonventionen i den praktiska idrottstillämpningen. 

De flesta idrottsföreningar i Arboga är anslutna till 

riksidrottsförbundet. 

Efter utredningen så lades två punkter in i stycket riktlinjer för 

idrottsanläggningar och idrottshallar punkterna 20 och 21. 

20.  Alkoholförtäring är inte tillåtet i anläggningarna/hallarna i 

samband med idrottsevenemang eller arrangemang och verksamheter 

som riktas helt eller delvis till barn och ungdomar.    

21. Alkoholförtäring får endast ske när hyresgästen bokat in speciella 

arrangemang, enligt särskild arrangemangstaxa och då en 18-

årsgräns gäller för entré. Hyresgästen ansvarar för att söka de 

eventuella tillstånd som behövs för arrangemanget. 

  

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår fritids- och 

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen besluta. 

1. Anta riktlinjerna med strykning av punkt 20 och 21 i stycket 

riktlinjer för idrottsanläggningar och idrottshallar. 

2. Ta bort Fritidsgårdar som objekt 

Yrkande 

Stefan Gunnarsson (SD) yrkar på förvaltningens förslag till beslut 

med tillägg under punkt 20 med, undantag från förbud medges för 

särskild avgränsande utrymmen av anläggningen, dit allmänheten 

inte har tillträde. Undantaget gäller endast slutna sällskap och 

erfoderliga tillstånd för alkoholutskänkning krävs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut mot Stefan Gunnarsson (SD) yrkande och finner att fritids- 

och kulturnämndens  beslutar att bifalla Stefan Gunnarssons (SD) 

yrkande. 

__________ 
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Skickas till: 
Kommunstyrelsen, Akten 


