Reglemente för uthyrning och upplåtelse av
lokaler (Fastställd av kyrkorådet 2020-06-08)
Allmänt
1. För att få en gemensam hållning i pastoratet har detta reglemente för uthyrning
utarbetats.
2. Detta reglemente gäller för både kyrkor och församlingslokaler. Lokaler kan utlånas
eller hyras ut vid vissa tillfällen så som till exempel dop, begravning, konserter eller
annat ändamål.
3. Vid dop och begravning upplåts lokal kostnadsfritt, eventuell kostnad för öppning och
stängning, se nedan punkt B 1 om Öppning och stängning.
4. Kyrka/lokal hyrs ut i befintligt skick (vissa kyrkor och lokaler är tekniskt utrustade).
5. Vid uthyrning ska hyresavtal skrivas under, se dokument ”Hyresavtal” på intranätet.
6. Lokal arbetsledare kan begränsa detta reglemente.
7. Församlingsrådet eller delegat, beslutar om upplåtelse av kyrka. Kyrkorådet fastställer
taxa.
A Husmors tjänster:
1. Svenska kyrkan tillhandahåller inte tjänster för catering för externa hyresgäster.
Husmor kan dock, under ordinarie arbetstid, stå till tjänst för att förklara hur
utrustning fungerar.
2. Vid interna evenemang under ordinarie arbetstid kan catering ordnas av husmor.
B Öppning och stängning:
1. Om kyrkans personal skall öppna och stänga tillkommer en avgift på 1 000 kr i det
fall personal anlitas utöver ordinarie arbetstid. Om möjlighet finns till utlåning av
larmtagg/nyckel/tillfälliga larmkoder behöver personal inte öppna och stänga.
2. Nyckel- och taggutlämning kan ske på de ställen där det fungerar. Deposition
500 kr. (Se dokument ”Uthyrningskvittens” på intranätet)
3. Alla externa evenemang måste avslutas före kl 23.30.
4. Bokningar sker halv- eller heldag.
C Övrigt:
1. Öl och vin får serveras, dock ej starksprit.
2. Kyrkans skadeståndsansvar (som ej täcks av försäkringsbolag) begränsas av
intäkterna av uthyrningen.
Prissättning kyrkor
1. Vid skolevenemang/offentliga konserter/amatörgrupper utan entréavgift kan våra
kyrkor lånas ut hyresfritt.
2. Vid externa, kommersiella, uthyrningar av kyrkan t ex vid konserter tas avgift enligt
följande plus vaktmästarkostnad 500 kr/timme
o S:t Petri kyrka, S:t Pauli kyrka, S:t Johanneskyrka: 40.000 kr
o S:t Andreas kyrka 20.000 kr
o Övriga kyrkor 10.000 kr
3. Amatörgrupper som ger konserter och tar entréavgift för att täcka faktiska kostnader
för artister etc betalar 10% av ovanstående taxa under punkt 2. Bedömning av vad
som ska anses vara en amatörgrupp görs gemensamt av lokal arbetsledare, musiker
och administrativ chef. Tillställningarna ska dokumenteras.
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Prissättning övriga lokaler:
1. Priset nedan är lokalhyra oavsett hur många som är närvarande och oavsett vilken
utrustning som finns i lokalen.
2. Pastoratet är uppdelat i tre områden.
o Område ett, kostnad 40 kr/person som ryms i lokalen: Kyrkans hus, S:t Petri,
S:t Pauli, S:t Johannes
o Område två, kostnad 30 kr/person som ryms i lokalen: S:t Andreas, S:ta
Maria, S:t Matteus, Fosie, Husie, Heliga Trefaldighet, Hyllie, Limhamn, S:t
Mikael, Bunkeflo, Kirseberg, Västra Skrävlinge
o Område tre, kostnad 20 kr/person som ryms i lokalen: Oxie, Tygelsjö.
Kategoriindelning för kostnadsberäkning:
Terminsavgift fastställs av lokal arbetsledare i samråd med administrativ chef.
Vid oklarhet avseende kategori, tas beslut av lokal arbetsledare i samråd med administrativ
chef.
1. Kommersiella evenemang: index 100
2. Privat person eller föreningar: index 75
3. Kyrkligt närstående, anställda eller förtroendevalda: index 50
4. Internt: index 0 (Svenska kyrkans engagemang)
Hyresavtal:
1. Samtliga hyresavtal där kostnader ska faktureras ska undertecknas av behöriga
firmatecknare på Kyrkans hus. Övriga avtal kan undertecknas av behörig arbetsledare
på delegation.
2. Hyresavtal i original ska arkiveras samt kopia skickas till ekonomienheten på Kyrkans
Hus som bilaga till faktureringsunderlag.

Bilaga till Reglemente för uthyrning av lokaler
Prisexempel för en heldag:
Index 0

Index 50

Index 75

Index 100

Kyrkans hus Stora salen 100 pers

0kr

2000kr

3000kr

4000kr

Kyrkans hus Lilla salen 80 pers

0kr

1600kr

2400kr

3200kr

Kyrkans hus Bångs salong 30 pers

0kr

600kr

900kr

1200kr

Andreasgården 70 pers

0kr

1050kr

1575kr

2100kr

Oxie Stora salen + Marta 115 pers

0kr

1150kr

1725kr

2300kr

Limhamn Stora salen 150 pers

0kr

2250kr

3375kr

4500kr

Kirseberg Kronsalen 50 pers

0kr

750kr

1125kr

1500kr

Bunkeflo Birgittasalen 85 pers

0kr

1275kr

1913kr

2550kr
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