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Generella fördelningsprinciper för idrottslokaler och
idrottsanläggningar
Fritidsnämnden är ansvarig nämnd för upplåtelse av tid i idrottsanläggningar som
finansieras av kommunen. De generella fördelningsprinciperna gäller tider som
fördelas efter att kommunen fastslagit vilka tider som bokas för allmänheten.
I idrottsanläggningar som kommunen finansierar ska det finnas ett brett och varierat
utbud av fritidsaktiviteter. Vid fördelning av tider mellan olika aktiviteter ska flickor
och pojkar ges samma förutsättningar. Vedertagna inomhusidrotter har företräde i
inomhusanläggningar och vedertagna utomhusidrotter har företräde på
utomhusanläggningar. Några anläggningar har särskild inriktning, där vissa idrotter
har företräde. Avvikelser från de generella fördelningsprinciperna kan förekomma
under för- och eftersäsongerna. Det kan exempelvis gälla fördelning av träningstider
på bollplaner under vintern, eller under ishockeyns eftersäsong, där ungdomar och
seniorer prioriteras.

Fördelning av tider
När tider i kommunens idrottsanläggningar fördelas prioriteras
•

föreningar med verksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20 år

•

aktörer med öppen idrottsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7-20
år*

•

verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Tid för träningstillfällen tilldelas i första hand måndag till fredag. På helger prioriteras
matcher och arrangemang, därefter kan ströbokningar göras.
* Med öppen idrottsverksamhet avses ledarledda idrottsaktiviteter utan krav på
regelbunden närvaro, medlemskap eller prestation.
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Föreningsverksamhet barn och ungdomar 7-20 år
För barn och ungdomsföreningar fördelas tider baserat på antal aktiva
bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–20 år under föregående säsong.
Från klockan 16.00 till 21.00 fördelas 90 procent av tiderna till verksamheter för
åldersgruppen 7 – 20 år. En förening kan välja att använda del av tilldelad tid även
för verksamhet till barn som är yngre än 7 år.
Fördelningen ska primärt ske inom upptagningsområdet. Upptagningsområdet
definieras av kommunen.
En aktiv medlem kommer att definieras utifrån ifyllda aktivitetskort som föreningen
fyller i skickar in digitalt till kommunen. Vid fördelning av tider kan föreningens
uppgifter jämföras med det redovisade medlemsantalet.
Öppen verksamhet för 7 – 20 år
Viss tid av ovannämnda för barn- och ungdomsföreningar, kan tilldelas till olika
aktörer som anordnar öppen idrott.
Elitverksamhet
Från klockan 16.00 - 21.00 kan 10 procent av tiden fördelas till elitverksamhet. Övrig
elitverksamhet ges tid efter klockan 21.00. För att fördelas tider mellan klockan 16.00
- 21.00 skall föreningen vara bidragsberättigad enligt fritidsnämndens riktlinjer.
Med elitverksamhet avses de två högsta serierna under förutsättning att det finns
ytterligare serienivåer under. Fördelning av tid för elitverksamhet sker med hänsyn till
respektive idrotts förutsättningar.
Seniorverksamhet
Seniorer, 21 år och äldre, tilldelas tider från klockan 21.00. För seniorer i lagidrott
baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet säsongen innan. För seniorer i
individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till respektive idrotts förutsättningar.
Nya verksamheter
Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. Därför kan
tilldelning av tid för en första säsong ges till ny förening trots att det inte funnits
aktiva medlemmar säsongen innan. Nyetablerad idrott kan ges tider efter beslut av
ansvarig nämnd.

Fördelningsprinciper för tid för arrangemang
Tid för matcher i seriespel för förbund går före arrangemang. Arrangemang ska i
första hand förläggas på tider som föreningen redan är tilldelad
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Avvikande användning av tilldelad tid
Om det framkommer att en förening använder tilldelade tider för åldersgruppen 7–
20 år för verksamhet där deltagare i huvudsak är 21 år eller äldre kan kommunen
återta dessa tider och tilldela dem till andra grupper.

Ansökan
Ansökan ska ha inkommit till kommunen i rätt tid. Information om när ansökningar
ska lämnas till kommunen finns på kommunens webbplats.
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