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POLICY FÖR UPPLÅTELSE AV LOKALER I VÄSTERMALMS 

FÖRSAMLING 

 

1. Kyrkor och kapell får upplåtas för kyrkliga handlingar i annan kyrkans 

ordning, om kyrkan ingår i Kyrkornas Världsråd. Kyrkor och kapell får 

även upplåtas för externa konserter. Kyrka får upplåtas till skolor för 

skolavslutningar och liknande under förutsättning att präst, diakon eller 

pedagog medverkar. 

 

2. Lokaler ska främst användas för egen verksamhet. Först när de egna lokala 

verksamheterna är bokade får lokalerna släppas för extern uthyrning. 

 

3. Lokaler, utom kyrkorna som behandlas ovan under p 1, får upplåtas till 

organisationer eller grupper som har anknytning till Svenska kyrkan eller 

annan kyrka inom Kyrkornas Världsråd eller lokal organisation som har 

etablerad samverkan med Västermalms församling. 

 

4. Upplåtelse till organisationer och föreningar enligt överenskommelser som 

gällde 2013-12-31 fortsätter alltjämt att gälla, oaktat denna policy. 

 

5. Lokaler får upplåtas även till bostadsrättsföreningar och andra lokala 

föreningar i Västermalms församling för års- och föreningsmöten. 

 

6. Förutom upplåtelse enligt p. 3 ovan gäller att för lokala 

nomineringsgrupper som är representerade i församlingens 

kyrkofullmäktige upplåts lokaler för föreningsmöten utan kostnad. Samma 

villkor gäller de partiers lokalföreningar som hör eller har hört samman 

med nomineringsgrupperna. Sådan upplåtelse medges en gång per månad 

för varje politiskt parti och bokning får göras högst en månad i förväg. 

  

7. För fast anställda och vikarier, anställda minst ett år i församlingen, och 

ledamöter och ersättare i församlingens kyrkoråd upplåts lokaler utan 

kostnad för att fira egna jämna födelsedagar. 

 

8. Lokalerna upplåts för präst- och diakonvigningsmottagningar för präst 

eller diakon som antingen haft stark anknytning till församlingen innan 

vigningen eller ska tjänstgöra i församlingen efter vigningen. 

 

9. Vid upplåtelse av lokal får kaffeservering eller catering ske, däremot ingen 

matlagning. 
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10. Lokal får disponeras till längst kl. 22.00. 

 

11. Prissättning vid uthyrning av lokaler framgår av budgetens avgiftsbilaga. 

Kyrkoherden äger besluta att avsteg får göras från dessa bestämmelser om 

särskilda skäl föreligger. Kyrkoherden får också upprätta närmare 

tillämpningsföreskrifter till denna policy. 

___   ___   ___ 

 

Antagen av kyrkorådet 2015-10-20 § 72, reviderad 2018-02-13 § 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


