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Antagen av kultur- och fritidsnämnden 15 oktober 2019.
Ersätter riktlinje för fördelning av tider på kommunala idrottsanläggningar, KFN-2017/0358-4
Riktlinjen beskriver hur fördelning av tider på kommunala anläggningar ska ske.
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Inledning
Utgångspunkt för denna riktlinje är de fokusområden, uppdrag och mål som uttrycks i kultur- och
fritidsnämndens uppdragsplan samt Principer för föreningsstöd, uthyrningsprinciper och hyror inom
fritidsområdet (KS 1995/62).
Kultur- och fritidskontoret har uppdraget att hyra ut och fördela tider i 45 inomhushallar samt 25 st
gräsplaner och 5 isytor. På anläggningarna görs i snitt 500 säsongsbokningar per år och 5000
enstaka bokningar per år av ett 40-tal olika sporter. Vid huvuddelen av all uthyrning finns ingen
konkurrens om tider. Norrköpings idrottsförbund (NIF) rådfrågas i de fall det råder oenighet om
tilldelning av tider.
Inför varje säsong och för varje typ av anläggning (inomhushall, gräsplan och isyta) sker en
schemaläggningsprocess där sökande lämnar in en skriftlig ansökan med uppgifter som behövs för
att kunna göra en eventuell prioritering mellan olika sökanden. Ansökan ska skickas in senast den tid
som anges på uthyrningens hemsida. Efter beredning (exempelvis behovsanalys samt kontakter med
sökande och specialförbund) fastställs ett schema för anläggningen och ett bokningsbesked sänds till
sökande. Kontoret gör regelbundet uppföljningar och utvärderingar av hur bokade tider nyttjas.

Huvudprinciper
Vägledande vid fördelning av tider är följande:


Flickor och pojkar (kvinnor och män) ska ha likvärdiga förutsättningar för tränings- och
tävlingsverksamhet. Föreningar som utövar verksamhet för personer som har
funktionsnedsättning och för detta behöver en viss typ av anpassad anläggning har förtur till
anläggningen.



Träning för barn1 ska planeras och genomföras så att resandet minimeras. I första hand ska
barnverksamhet erbjudas tider på anläggningar i sitt närområde. En rimlig balans ska skapas
mellan rationellt användande av anläggningen och ”närhetsprincipen” att ge service åt de
boende i ett visst bostadsområde.



Kultur- och fritidskontoret har rätt att avboka tränings-, match-, eller arrangemangstid till
förmån för evenemang som lockar stor publik samt avboka träningstid för evenemang av
mindre karaktär med intresse för norrköpingsbor och föreningslivet.
Med evenemang menas en tillställning som lockar stor publik, från närområde och
tillresande, och som inte är ofta återkommande. Även tillställningar av mindre karaktär med
intresse för norrköpingsbor och föreningsliv som anses marknadsföra Norrköping kan
bedömas få företräde.
Information till berörda föreningar ska ske så snart som möjligt.



Träningar för lag/verksamhet som spelar seriespel prioriteras före motionsidrott samt att
seriers inbördes ranking ses som vägledande vid fördelning av tider.

Enligt Riksidrottsförbundet definieras barn som ”aktiva till och med tolv års ålder. Åldersgränsen ska inte ses som
absolut utan snarare som ett riktmärke. Inom idrottsrörelsen väljer man att göra skillnad mellan olika åldrar eftersom
det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar”
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Prioriteringsordning
Följande prioritetsordning tillämpas när konkurrens om samma tider uppstår. Fördelning av tider sker
i första hand till föreningens ordinarie huvudverksamhet. Barn och ungdomar ska ha företräde till
tider före klockan 21.00. Föreningens omfattning är vägledande vid tilldelning av tider. Föreningar
som äger egna anläggningar och har fått eller får stöd till byggnation och drift av dessa ska i första
hand boka in sin verksamhet i de anläggningarna.
Önskemål om tider i andra anläggningar ges lägre prioritet. Till dessa anläggningar räknas inte de
anläggningar som Kultur-och Fritidskontoret schemalägger.
1. Ungdomsförening2 registrerad i och hos Norrköpings kommun ges prioritet i anläggningar
avsedda för dess verksamhet och tävlingssäsong, och då företrädesvis deras
ungdomsverksamhet 7-20 år, samt fritidsgårdsverksamhet.
2. Förening registrerad i och hos Norrköpings kommun och anslutna till godkänd
riks- eller distriktsorganisation ges prioritet i anläggningar avsedda för dess
verksamhet och tävlingssäsong.
3. Ungdomsförening2 registrerad i och hos Norrköpings kommun gällande anläggningar
utanför de som är avsedda för dess verksamhet och tävlingssäsong, och då företrädesvis
deras ungdomsverksamhet.
4. Övriga registrerade föreningar i och hos Norrköpings kommun
5. Verksamheter som bedrivs av Norrköpings kommun (skolor, fritidshem, boenden mm)
6. Tider för privatpersoner.

Tillämpningsanvisningar
Dessa anvisningar är mer detaljerade för varje typ av anläggning.
Tillämpningar för alla typer av anläggningar
Kommunen skall i möjligaste mån följa Riksidrottsförbundets intentioner om barn- och
ungdomsverksamhet. Exempelvis ska idrott för barn organiseras så den möjliggör aktivt deltagande i
flera idrotter.
På vissa anläggningar har ett antal tider friställts för tävlingar och matcher på lördagar och söndagar.
I övrigt får tävlingar ske på arrangerande förenings träningstid eller på ledig tid.
Ny verksamhet som avser nyttja kommunala anläggningar bör själv säkerställa att det finns träningstid.
Med ny verksamhet avses till exempel ny idrottsgren, nystartad förening och växande förening.
De föreningar som själva fördelar tider internt inom sin förening ska göra fördelningen enligt
gällande riktlinjer.

2

För att räknas som ungdomsförening krävs utöver grundreglerna för en förening:
att föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation som via Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor eller Riksidrottsförbundet får statligt bidrag till ungdomsverksamhet. Annan förening
kan få dispens av kultur- och fritidsnämnden från detta krav
att föreningen under senast avslutade verksamhetsår ska ha minst 20 medlemmar, varav minst 10
bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-20 år, samt ha genomfört minst 20 dokumenterade
sammankomster

4 (5)

Fördelningen av tider ska ge förutsättningar för elitverksamhet. Definition av begreppet elitidrott
finns i dokumentet KFN 2017/0171.
Sporthallar och gymnastikhallar
Bokning av idrottshallar för förening som behöver träningstid under juni-augusti kan ske i mån av
tillgängliga lokaler

Vid fördelning av tider i fullmåttshallar har föreningar som har tävlingssäsong inomhus under
vinterhalvåret och inte fått dispens av specialförbund att bedriva träning och matchspel i ej fullstor
hall förtur vid konkurrerande behov och enligt punkt 1 i prioriteringsordningen. Dispensansökan med
eventuellt avslag ska kunna uppvisas.
I mån av plats kan de yngsta lagen/grupperna beredas tid i stor hall.
Natur- och Konstgräsplaner
På naturgräsplaner styrs tillgänglig tid att fördela på enskilda planer av entreprenörens
bedömning av planens skick.
Vid förflyttning i seriesystem kan ändring av anläggning ske. Föreningarna meddelar själva kulturoch fritidskontoret vilken serie man kommer att spela i.
Ishallar och isbanor
Vid fördelning av tider till föreningslivet ska tid friläggas för allmänhetens åkning.
Vid bokning av träningsläger under skollov ska alltid en ishall vara tillgänglig för skollediga barn.
Tider för lovläger bryter inte ordinarie verksamhet.
Då viss tid kan avbokas till förmån för evenemang i Himmelstalundshallen, fördelas bortfallna
timmar i isladan Stallet mellan ungdomsföreningar och deras barn- och ungdomsverksamhet, i paritet
med hur mycket tid som avbokas.
Föreningarnas representationslag tilldelas tränings- och matchtider utifrån föregående säsongs
prestation.
Teknikhallen
Tider fördelas i första hand till barn- och ungdomsverksamhet
Arrangemang och tävlingar i förenings regi
Endast serie- eller mästerskapstävlingar och matcher sanktionerade av specialförbund kan bryta
träningstid.
Övriga arrangemang, exempelvis skolturneringar, cuper av intern karaktär, kan beredas tid i mån av
plats.
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Evenemangsföreträde inom kommunala anläggningar
Kultur- och fritidskontoret har både uppdraget att värna om det lokala föreningslivets tillgång till anläggningar
samt att utveckla Norrköping som evenemangsort. De arenor och lokaler som i första hand berörs av denna
riktlinje är Himmelstalundshallen, Mässhallen, Hörsalen men också i viss mån mindre sporthallar och
fotbollsplaner.
Vid evenemangsföreträde gör kultur- och fritidskontoret en bedömning av evenemangets betydelse för
Norrköping som evenemangsort med hänseende om det är av intresse för invånarna, lockar tillresande samt
väcker medialt intresse.
Evenemangen följs upp och utvärderas årligen.

Länkar
För mera information se nedanstående dokument:
Kultur- och fritidsnämndens uppdragsplan
http://www.norrkoping.se/organisation/sa-fungerar-kommunen/namnder/kultur--ochfritidsnamnden.html
Prislista
http://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/motion-och-idrott/uthyrning-av-idrottsanlaggningar.html
Bidragsregler
http://www.norrkoping.se/kultur-och-fritid/stod-bidrag-och-stipendier.html
RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/riktlinjerforbarnochungdomsidrott/
Hyresvillkor och bokningssida
http://www.bokning.norrkoping.se/

