
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 

          _________________________________________________ NR 19 A 
 
           POLICY FÖR LOKALANVÄNDNING I MEDBORGARHUSET 
 
                           Antagen av kommunfullmäktige 2001-09-24 

 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge fastighetskontoret i uppdrag att tillse att 
arbetet med en policy för användning av Medborgarhusets lokaler påbörjas med 
anledning av den planerade iståndsättningen och förnyelsen av huset. Kultur -
och- fritidsförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret arbetat fram 
denna policy för användning av lokalerna som är avgörande inför projektering 
av ombyggnaden. Ombyggnadstiden är beräknad till ca ett år med byggstart 
2002-10-01. Under denna tid kommer Medborgarhuset att vara stängt. 
 
Bakgrund 
Under 1940- och 50-talen expanderade och utvidgade kommunerna och det 
offentliga byggandet i kommunerna ökade. I Eslöv beslöt stadsfullmäktige att ett 
Medborgarhus skulle uppföras och utlyste en arkitekttävling 1947. Efterfrågan 
på offentliga lokaler var stor, då såsom nu, och i förteckningen över önskade 
lokalutrymmen framgår tydligt att Medborgarhuset byggdes som ett forum för 
möten, folkbildning, kultur och nöjen. 
 
Under åren 1957-2001 har huset huvudsakligen använts enligt grundidéerna från 
1947 men behov finns ändå att klart formulera Medborgarhusets 
lokalanvändning från 2003. 
 
Policy 
Medborgarhusets primära användning är att vara ett forum för möten av skilda 
slag, folkbildning, kulturarrangemang, utställningar och andra nöjesarrange-
mang. Verksamheten skall främst bedrivas av föreningar, studieförbund och de 
kommunala förvaltningarna. Lokalerna skall även kunna hyras för privata arran-
gemang och för konferens/utbildningsverksamhet. Olika typer av utställnings-
verksamhet, gärna konst, skulle vara ett sätt att bredda verksamheten i huset. 
 
Lokalerna skall inte kunna hyras för ren kommersiell försäljningsverksamhet. 
Tillhandahållande av konferensfaciliteter i huset ger möjligheter för en ökad  
beläggning av endagskonferenser. 
 
 



 
 
De olika verksamheterna ställer varierande krav på servering som kan lösas på 
olika sätt t.ex. med catering. Möjligheten att ordna egen kaffeservering bör 
bibehållas. 
 
Lokalerna i Medborgarhuset ska vara tillgängliga och kunna användas av alla. 
Rökning är förbjuden i lokalerna. Verksamhet som kan vara allergiframkallande 
skall beaktas särskilt och stor hänsyn skall tas kring förutsättningarna i samband 
med uthyrningen. 
 
Öppettiderna ska anpassas till den verksamhet som finns i huset. 
 
Denna policy ska kompletteras med detaljföreskrifter.  
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