
 

 

KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 

 2021-10-12 

Riktlinje för uthyrning av 
stadshuset 
Diarienummer KS 2022/0201 

Fastställd av kommunfullmäktiges presidium den 12 oktober 2021.  

Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje för uthyrning av stadshuset med 

diarienummer KS 2019/0543. 

Om riktlinjen 

Riktlinjen beskriver förutsättningar för att hyra stadshuset samt processen för 

ansökan och hyreskostnader.  
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Riktlinjer för uthyrning av stadshuset 

Stadshuset i Norrköping är unikt med dess kulturhistoriska miljöer och 

har en av Sveriges äldsta och mest bevarade festsalonger. Kommunens 

medborgare ges möjlighet att använda stadshuset vid festligheter så som 

jubileum, representationer eller andra värdiga evenemang. Kommunen 

har dock ett ansvar för att bevara, skydda och vårda stadshuset så att 

kommande generationer också kan få använda det. Därför är det viktigt 

att det finns ett tydligt regelverk för hur huset ska användas. 

 

Vilka får hyra 
 

 I första hand är stadshuset till för kommunens externa 

representationer eller konferenser. 

 

 Därefter har kommunen möjlighet att använda stadshuset vid vissa 

interna evenemang. 

 

 Föreningar och företag med säte i Norrköping kan ansöka om att 

hyra stadshuset i samband med jubileum, konferenser eller andra 

större festligheter och evenemang. 

 

Uthyrning för privata ändamål är inte tillåtet och traditionsbundna 

återkommande evenemang är i sig inte tillräckligt underlag för att ges möjlighet 

att hyra stadshuset.  

 

 

Ansökan 
 
En ansökan ska innehålla: 

 

 föreningens/företagets namn 

 

 syfte med evenemanget 

 

 beräknat antal gäster 

 

 datum för evenemanget 

 

 

Hur hanteras ansökan 
 

Kommunfullmäktiges presidium hanterar ansökningar en gång per månad.  

 

Inkomna ansökningar med lång framförhållning och som anses kvalificerad, 
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ges ett preliminärt beslut och kontrakt skrivs tidigast 6 månader innan 

uthyrningsdatumet. 

 

Vid en eventuell datumkollision bedömer KF-presidium vilket behov som 

väger tyngst. 

 

Uthyrning sker enligt KF-presidiums fastställda hyreskostnad och övriga 

avtalsvillkor. 

 

Hyreskostnad för stadshuset är 10 000 kronor per tillfälle för extern uthyrning. 

Vid intern uthyrning står de som bokat stadshuset för kostnaden av städningen. 

 

Extra öppningar av vaktmästare debiteras 200 kronor per tillfälle, (se 

avtalsvillkoren). 
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