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Riktlinjer och taxor för lokalupplåtelse vid
grundskolan och förskolan
Sammanfattning

Enligt reglementet för grund- och förskolenämnden ska
nämnden fastställa taxor för uthyrning av lokaler.
Riktlinjerna reviderades senast 2011-09-06. Då beslutades
även att taxorna årligen skulle räknas upp med 2 procent. En
sådan uppräkning har emellertid inte skett varje år varför
taxorna för tillfället inte speglar nämndens senaste beslut. För
att säkerställa att taxorna är korrekta beslutas nu om en
höjning av taxorna för 2020 så att nivån är i linje med den
uppräkning som rätteligen skulle ha skett. För att säkerställa
att taxorna i framtiden räknas upp varje år kommer de i
fortsättningen att fastställas varje år i samband med Strategi
och budget. Ett sådant förfarande innebär också att framtida
hyresgäster i god tid får information om kommande års taxor.
Följande taxor gäller för 2020 från och med 1 april.
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Vidare har riktlinjerna disponerats om, kompletterats och
reviderats på några punkter för att anpassas till rådande
förhållanden. En uppdatering har gjorts kring de olika
taxekategorierna där det har tydliggjorts att alla kommunens
utbildningsverksamheter omfattas av kategori 1 samt att med
enskilda i kategori 3 avses enskilda fysiska personer.
Därutöver har uppdateringar och förtydliganden gjorts kring
hyresgästens ansvar och personalnärvaro vid uthyrning.
Aktuella taxor för varje år läggs som en bilaga till riktlinjerna
så att riktlinjerna i sig inte behöver beslutas om varje år.
Underlag för beslut

- Riktlinjer för lokalupplåtelse vid grundskolan och förskolan
dnr GFN 2020/77
- Bilaga 1 Taxor för lokalupplåtelse vid förskola och
grundskola 2020.
Förslag till beslut

1. Grund- och förskolenämnden fastställer de reviderade
riktlinjerna för lokalupplåtelse vid grundskolan och
förskolan.
2. Grund- och förskolenämnden godkänner taxorna för
lokalupplåtelse vid förskola och grundskola för 2020.
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