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Principer för fördelning av tider i kommunala 
anläggningar Nykvarns kommun, med revidering 
Nykvarns kommun använder sig av en fördelningsprincip för att uppnå en så rättvis och likvärdig 
fördelning av tillgängliga tider för idrottsutövning. 

1. Principer 

Fördelning av tider sker i första hand till bidragsberättigade föreningar med hemvist i Nykvarns 
kommun som bedriver en vedertagen inomhusidrott och utomhusidrott och är anslutna till ett 
specialidrottsförbund samt för verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Fördelning av tider sker i första hand måndag till fredag. På helger prioriteras idrottsevenemang, 
sanktionerade matcher och tävlingar. 

Nya idrotter och nya föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig. Tilldelning av tider för en 
första säsong ges till en ny bidragsberättigad förening trots att det inte funnits aktiva medlemmar 
under föregående huvudsäsong.  

Fördeldelningen ska vara så jämställd som möjligt mellan idrott, ålder och kön. 

De idrottshallar och anläggningar som omfattas är Lillhagahallen, Turingehallen, Björkestahallen, 
Furuborghallen, Konstgräsplanen, Alcrofältet. Alla föreningar som bokar tider på någon av 
anläggningarna berörs. 

2. Ansökan 
Ansökan om säsongstider och arrangemang sker via blanketter inom de angivna 
ansökningsperioderna. 

Det finns ingen garanti att föreningen tilldelas samma tider som föregående säsong utan det görs 
årligen en ny prioritering utifrån inkomna ansökningar. 
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3. Allmänt  
I idrottshallar prioriteras föreningar med vedertagen inomhusidrott. Till dessa räknas innebandy, 
basket, gymnastik, futsal (Lag som spelar seriespel i futsal innefattas av prioriteringen. Futsallag söker 
säsongstider utifrån föregående säsongs seriespel) och andra idrotter som har primärt sin verksamhet 
inomhus. 
 
På utomhusanläggningar prioriteras föreningar med vedertagna utomhusidrotter. Till dessa räknas 
fotboll, tennis och andra idrotter som har primärt sin verksamhet utomhus. 
 
Kultur och fritidskontoret ansvarar för uthyrning och bokning av idrottshallar och anläggningar i 
kommunen. Målsättningen är att så effektivt som möjligt fördela tider i anläggningarna. 
Prioriteringsordningen finns för att uppnå en så rättvis fördelning av tider och ett så effektivt 
nyttjande av anläggningar som möjligt. 
 
Vid fördelningen av tider kan föreningens uppgifter jämföras med redovisade aktiviteter för 
lokalt aktivitetsstöd och antalet anmälda lag i seriespel hos respektive förbund. 
 
Kultur och fritidskontoret ansvarar för att delge föreningar årligen information om fördelning vid 
särskilda informationsmöten eller utskick. 
 
Nykvarns kommunala skolor har företräde till idrottshallarna vardagar mellan kl 08.00-17.00. 
Skolorna kan även boka annan tid i egna lokaler för t ex luciafirande och skolavslutningar samt 
lovverksamhet. För att föreningar som har träningstider och måste avbokas ska få besked om 
detta i rimlig tid ska bokningen ske minst en månad i förväg.  
 
 
Kultur och fritidskontoret ska årligen utföra kontroller för att se så att bokad tid nyttjas och 
används till rätt ändamål. 
 
  



 
 

 
NYKVARNS KOMMUN  
Besöksadress: Centrumvägen 26  Postadress: 155 80 Nykvarn 
Telefon 08-555 010 00  Fax 08-555 014 99  www.nykvarn.se 

 

 
 

 
Fastställande av huvudsäsonger 
Inomhusidrott 
 

• Inomhusidrott: vecka 34 – 23  
• Ansökansökningsperiod vecka 14-18 
• Handläggningsperiod vecka 18- 20 
• Besked/beslut vecka 21  
• Fördelningsperiod intern i förening vecka 22 
• Återrapporterat till kommunens vecka 23 
• Slutgiltigt beslut med förening lag/grupp vecka 24 
• Bokningar för övriga eller fler träningstider öppnas vecka 25 
• Överklagan av beslut skickas till Kultur och fritid och skall vara inne senast vecka 22 

Utomhusidrott 
• Utomhusidrott: vecka 9 – 47  
• Ansökansökningsperiod vecka 2-3 
• Handläggningsperiod vecka 3-6 
• Besked/beslut vecka 6 
• Fördelningsperiod intern i förening vecka 7 
• Återrapporterat till kommunens vecka 7 
• Slutgiltigt beslut med förening lag/grupp 8 
• Bokningar för övriga eller fler träningstider öppnas vecka 9 
• Överklagan av beslut skickas till Kultur och fritid och skall vara inne senast vecka 7 
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4. Fördelning 

• De idrotter som benämns som inomhusidrotter ska ha företräde till idrottshallarna 
• De idrotter som benämns som utomhusidrotter ska ha företräde till utomhusanläggningar 
• Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 5-20 år samt för personer med 

funktionsvariationer ska prioriteras  
• För barn och ungdomar fördelas tider baserat på antal aktiva medlemmar mellan 5 och 20 

år som deltagit i minst tio aktiviteter under året. Redovisning av aktivitetstillfällen kan 
komma att begäras. 

• Fördelningen av tider ska vara jämställd oavsett idrott, ålder och kön. 
• Utifrån samverkan med föreningar i kommunen läggs fördelning av tider i block i 

respektive hall. Block av tider ska ta hänsyn till att skapa sammanhängande tider. Syftet är 
att minimera omställningstider i hallar och effektivisera utnyttjandet av träningstider.  

• Fördelning av tider sker under fastställd huvudsäsong.  
• Träningstider fördelas i första hand måndag – fredag kl 17.00-22.00  
• På helger prioriteras matchtider och arrangemang  
• Barn och ungdomar 5-20 år ska i första hand tilldelas träningstid mellan kl 17.00 - 20.00 
• Seniorer ska huvudsakligen tilldelas träningstider mellan kl 20.00 - 22.00 
• Elitverksamhet i högsta serien ska undantas från denna princip och fördelning sker i 

dialog med kultur- och fritidsavdelningen 
• Grupper ska vara över 10 st personer för att boka hel hall (om inget annat är 

överenskommet med kultur och fritidskontoret) 
• Om och när det finns tider kvar efter prioriteringsordningen tilldelas övriga tider som 

publiceras på kommunens webbplats för alla att söka. 
• Fördelning baseras på antal lag och serietillhörighet kommande säsong. Fördelningen 

grundar sig på antal aktiva medlemmar från föregående säsong för barn och ungdomar, 
för seniorer 21 år och äldre baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet. 

• Sökta tider fördelas enligt fördelningsprincipen. När fördelningen är genomförd och om 
det finns lediga tider efter det, kan alla föreningar och även privatpersoner söka om att få 
boka dessa. Det är då först till kvarn som gäller för alla åldrar.  
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5. Inomhusanläggningar (vedertagen inomhusidrott) 
 
Barn och ungdomar 5-20 år 
För barn och ungdomar fördelas tider mellan klockan 17:00–20:00 baserat på antal aktiva medlemmar 
mellan 7 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter under året innan enligt följande: 
 

 
Antal träningstillfälle per vecka  

• 5-12 år berättigad till 2 träningstillfällen/vecka  
• 13-20 berättigad till 3 träningstillfälle/vecka  
• Start av nya idrotter/föreninger med nya lag 1 träningstillfälle/vecka (1 t/v) 

 
Personer med funktionsvariation 

• För personer med funktionsvariation sker fördelning av tider med hänsyn till 
verksamhetens förutsättningar i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen. 

Seniorer, 21 år och äldre 
• För seniorer, 21 år och äldre fördelas tider från klockan 20.00 baserat på antal lag och 

serietillhörighet kommande säsong enligt följande: 

 
Serier     Innebandy Futsal         Basket 
Högsta serien I dialog med 

kultur- & 
fritidskontoret 

I dialog med 
kultur- & 

fritidskontoret 

I dialog med 
kultur- & 

fritidskontoret 
Näst högsta serien  4 pass/vecka  4 pass/vecka 4 pass /vecka 
Division 1  3 pass/vecka 3 pass/vecka 3 pass /vecka 
Division 2 3 pass/vecka 3 pass/vecka 3 pass /vecka 
Division 3–4  2 pass/vecka 2 pass/vecka 2 pass /vecka 
Division 5  1 pass /vecka 1 pass/vecka 1 pass /vecka 
Veteraner div 1 1 pass /vecka – – 
Veteraner div 2 1 pass /vecka – – 
 
Förbundserier för seniorer tränar 90 min/tillfälle 
Distriktsserier för seniorer tränar 60 min /tillfälle 
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 Utomhusanläggningar (vedertagen utomhusidrott) 
 
Barn och ungdomar 5–20 år 
För barn och ungdomar fördelas tider mellan klockan 17:00–20:00 baserat på antal aktiva medlemmar 
mellan 5 och 20 år som deltagit i minst tio aktiviteter under året enligt följande:  

 
Antal träningstillfällen per vecka 

• 5-12 år berättigad till 2 träningstillfällen/vecka  
• 13-20 berättigad till 3 träningstillfälle/vecka  
• Start av nya idrotter/föreninger med nya lag 1 träningstillfälle/vecka (1 t/v) 

Personer med funktionsvariation 
För personer med funktionsvariation sker fördelning av tider med hänsyn till verksamhetens 
förutsättningar i dialog med kultur- och fritidsavdelningen. 

 
Seniorer, 21 år och äldre 
För seniorer, 21 år och äldre fördelas tider från klockan 20.00 baserat på antal lag och serietillhörighet 
kommande säsong enligt följande: 

 

 
Förbundserier för seniorer tränar 90 min/tillfälle 
Distriktsserier för seniorer tränar 60 min/tillfälle 
  

Serier                   Fotboll 
Högsta serien I dialog med kultur- och 

fritidsförvaltningen 
Näst högsta serien 4 pass / vecka  
Division 1 3 pass / vecka 
Division 2 3 pass / vecka 
Division 3 2 pass / vecka 
Division 4 2 pass / vecka 
Division 5-6 1 pass / vecka 
Division 7-lägsta serien 1 pass / vecka 
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8. Arrangemang och matchläggning 
Vedertagna inomhusidrotter har under perioden augusti- april företräde att arrangera 
idrottsevenemang och matcher inomhusanläggningarna. Under perioden april-oktober har vedertagna 
utomhusidrotter förträde på utomhusanläggningarna. Arrangemang och matcher har alltid företräde 
före träningsverksamhet. 
 
9. Ansökan om träningstider 
Ansökan ska ha kommit in i rätt tid till kommunen och vara undertecknad av ansvarig 
kontaktperson. Bokningsbesked skickas till den av föreningen oss meddelat e-postadress. 
Information om när ansökningarna ska vara kommunen tillhanda finns på kommunens 
webbplats.  
 
Ansökningar som inkommer efter utsatt tid fördelas och bedöms från fall till fall och i 
kronologisk ordning. Vid kraftiga avvikelser från kommunens syfte med fördelning av tider har 
kommunen rätt att omfördela tiderna. 
 
10. Bokning  

Vid bokning av kommunens lokaler ska föreningen utse en ansvarig ledare för varje lag som är 
ansvarig för verksamheten under bokad tid och som ska finnas på plats under hela 
bokningstillfället samt lämna lokalen sist. 

Ledare ansvarar för att: 

• lokalen besiktas före användning 
• ordningsregler följs 
• material och redskap återställs 
• grovstäda i hall och omklädningsrum efter avslutad träng 
• ljuset släcks samt att dörrar och fönster är stängda när lokalen lämnas 

 
11. Avbokning  

Lokalbokningen äger alltid rätt att, vid behov, avboka eller flytta matcher, tävlingar och träningar 
om sådana behov uppstår. Detta kan bli aktuellt vid t ex vid fastighetsåtgärder.  

Lokalbokningen äger rätt att vid enstaka tillfällen där väl avvägda behov föreligger, av - eller 
omboka redan bekräftade tider. Detta sker i så fall med god framförhållning och i dialog med 
bokad förening.  

Ett upprepat mönster av outnyttjade tider gör det möjligt för lokalboningen att återta den bokade 
tiden. Detta kan komma att påverka nästa års fördelning av tider. Tider som inte avbokas 
debiteras enligt ordinarie taxa gäller för barn- och ungdomar som annars har  0-taxa. Avbokning 
av säsongs – eller enstaka tider ska ske senast 5 dagar innan aktuell bokning. Om avbokning sker 
senaredebiteras bokningen enligt ordinarie taxa. Avbokning av arrangemang, matcher och 
tävlingar kan ske avgiftsfritt senast 5 dagar innan aktuell bokning. 
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