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Fördelningsprinciper
I de lokaler och anläggningar för idrotts- och fritidsverksamhet Nacka kommun
finansierar ska det finnas ett brett och varierat utbud av idrotts- och
fritidsaktiviteter. I fördelningsprinciperna anges vilka tider som fördelas och vilka
prioriteringar som görs i samband med fördelningen av tider.
Fördelningsprinciperna för föreningar specificerar vad som gäller kvällar och
helger medan fördelningsprinciperna för skolor specificerar vad som gäller under
skoltid. Dessa fördelningsprinciper gäller tider som fördelas efter att kommunen
fastslagit vilka tider som bokas för allmänheten. Simhallarna omfattas inte av
dessa fördelningsprinciper.

Fördelningsprinciper kvällar och helger (föreningar,
utförare av kommunal verksamhet, företag och
privatpersoner)
Mellan vilka datum och tider olika anläggningar är öppna och vilken
säsongsindelning som gäller i de olika anläggningarna anges på kommunens
hemsida.
De tider som fördelas är (avvikelser förekommer för vissa anläggningar och
anläggningskategorier):
• Vardagar klockan 16.00 till 21.00
• Lördagar 9.00 till 21.00
• Söndagar 9.00 till 21.00
• Vardagar från klockan 16.00 till 21.00 fördelas 90 procent av tiderna till
fritidsnämndens bidragsberättigade verksamheter för åldersgruppen 7 –
20 år. Resterande 10 procent fördelas exempelvis till nytillkomna
föreningar.
• Tid för träningstillfällen tilldelas i första hand måndag till fredag.
• Tid för matcher och arrangemang tilldelas i första hand under helger.
• Efter det att fördelning och bokning av tider till de prioriterade
målgrupperna är slutförd öppnas möjligheten att inkomma med önskemål
om säsongsbokningar för övriga kunder. Därefter släpps övriga tider för
ströbokningar* på kommunens hemsida. Först till kvarn gäller då.
Ströbokning* En ströbokning är en bokning av en enstaka tid. Bokningen är
alltså ej återkommande.
Prioriteringar
Vid fördelning av tider mellan olika aktiviteter:
• ska flickor och pojkar ges samma förutsättningar
• ges vedertagna inomhusidrotter företräde i inomhusanläggningar och
vedertagna utomhusidrotter företräde på utomhusanläggningar. Några
anläggningar har även särskild inriktning, där vissa idrotter har företräde.
• sker fördelningen av tider primärt och i mån av tid inom respektive
förenings upptagningsområde, som i sin tur definieras av kommunen.
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•

kan avvikelser från de generella fördelningsprinciperna förekomma under
för- och eftersäsongerna.

När tider i kommunens idrottsanläggningar fördelas prioriteras kunder i
turordning enligt följande:
1. verksamheter för personer med funktionsnedsättning*
2. bidragsberättigade föreningar med verksamhet för barn och ungdomar 7
– 20 år
3. ideella organisationer med öppen idrottsverksamhet* för barn och
ungdomar 7 – 20 år
4. kommunal barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs genom kundval
eller upphandlad drift (ex. fritidsgårdar)
5. bidragsberättigade föreningars elit- och seniorverksamhet
6. övriga föreningar, privatpersoner och företag
*Funktionsnedsättning – Personer med funktionsnedsättning avser deltagare som
med anledning av en fysisk funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade
metoder eller specialanpassat material. Vidare avses deltagare som med anledning
av dold funktionsnedsättning har behov av särskilt anpassade metoder,
specialanpassad utrustning eller ledare med särskild kompetens. Deltagare i
verksamhet arrangerad av förening ansluten till Svenska Parasportförbundet eller
Svenska Dövidrottsförbundet omfattas alltid av begreppet deltagare med
funktionsnedsättning
*Med öppen idrottsverksamhet avses ledarledda idrottsaktiviteter utan krav på
regelbunden närvaro, medlemskap eller prestation.
Föreningsverksamhet (barn och ungdomar 7 – 20 år)
För barn och ungdomsföreningar fördelas tider baserat på antal
bidragsberättigade medlemmar i åldern 7 – 20 år under föregående kalenderår.
Vad som krävs för att en förening och medlem ska definieras som
bidragsberättigad anges i fritidsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag. Antalet
bidragsberättigade medlemmar erhålls och kontrolleras via de närvarokort
föreningen fyller i och skickar in.
Fördelningen sker utifrån ett poängsystem där äldre medlemmar genererar mer
tid än yngre:
• 7 – 11 år genererar 1 poäng
• 12 – 16 år genererar 2 poäng
• 17 – 20 år genererar 3 poäng
En förening kan välja att använda del av tilldelad tid även för verksamhet till barn
som är yngre än 7 år.
Seniorverksamhet (21 år och äldre)
•

På vardagar tilldelas seniorer tider från klockan 21.00.
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•
•
•

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.
För att möjliggöra matchspel i anläggningar/lokaler för seniorer får
föreningar nyttja en viss del av tilldelade tider före klockan 21.00 även till
seniorverksamhet. Matchspel för seniorer får som tidigast starta klockan
19.00 på vardagar.

Elitverksamhet (21 år och äldre)
•
•
•
•

Med elitverksamhet avses de två högsta nationella serierna under
förutsättning att det finns minst två ytterligare serienivåer under.
För att fördelas tider mellan klockan 16.00 – 21.00 ska föreningen vara
bidragsberättigad enligt fritidsnämndens riktlinjer.
Från klockan 16.00 – 21.00 får föreningar nyttja upp till 10 procent av
sina tilldelade tider till elitverksamhet. Övrig elitverksamhet ska tilldelas
tider efter klockan 21.00.
Fördelning av tid för elitverksamhet i individuella idrotter sker med
hänsyn till respektive idrotts förutsättningar.

Övriga föreningar, privatpersoner och företag
•

•

För att möjliggöra att övriga föreningar, privatpersoner och företag ska
kunna göra säsongsbokningar ges de möjlighet att inkomma med
önskemål om tider efter det att övrig fördelning är klar. Bokningsgruppen
tilldelar dessa kunder tider utifrån inkomna önskemål och i mån av
tillgänglighet.
Möjlighet att inkomma med önskemål om tider samt vilka
ansökningsperioder som gäller anges på kommunens hemsida.

Nya föreningar
•

Nya verksamheter och föreningar ska ges förutsättningar att etablera sig.
Tilldelning av tider kan därför ske till nya föreningar trots att de inte haft
aktiva medlemmar säsongen innan. Beslut fattas i samband med
fördelningen av tider.

Fördelningsprinciper för tid för arrangemang
•

•

Beroende på vilken typ av idrott, gäller olika regler vid arrangemang. De
idrotter/föreningar som inte spelar förbundsmatcher tilldelas fler
arrangemangsdagar och en bredare definition av begreppet arrangemang
för att möjliggöra tävlingsverksamhet. För dessa idrotter/föreningar kan
tävlingar och uppvisningar definieras som arrangemang.
Idrotter/föreningar som spelar förbundsmatcher får maximalt boka fyra
dagar för arrangemang under huvudsäsongen. Idrottsföreningar som inte
spelar förbundsmatcher får maximalt boka sex dagar för arrangemang
under huvudsäsongen. OBS! Gäller ej under skollov.
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•

Arrangemang ska i första hand förläggas på tider föreningen redan är
tilldelad. Fredag till söndag ges matcher och arrangemang företräde före
andra typer av bokningar. Måndag till torsdag ska matcher och
arrangemang placeras på föreningens tilldelade tider.

Ansökan
•
•
•
•

Ansökan om tider och närvaroredovisning ska inkomma till kommunen i
tid.
Information om när ansökningar senast ska vara inskickade till
kommunen finns på kommunens hemsida.
Information om när och hur närvaroredovisningen ska inkomma till
kommunen anges i kommunens riktlinjer för föreningsbidrag.
För sent inkommen ansökan och närvaroredovisning kan leda till att
föreningen går miste om tider i samband med fördelningen.

Anläggningsspecifika riktlinjer
Gymnastiksalar

•

Fotbolls- och futsalföreningar, då de inte räknas som vedertagna
inomhusidrotter, fördelas tider i gymnastiksalar under perioden vecka 45
– 13.

Fotbollsplaner

•
•

Om planen inte behöver snöröjas kan eftersäsongen på konstgräsplaner
komma att förlängas.
Fördelade tider i Nacka fotbollstält under perioden vecka 45 – 13 kan ej
avbokas.

Ishallar

•

För att en ishall ska vara öppen under perioden vecka 13 – 20 ska
bidragsberättigade föreningar ha ansökt om och tilldelats minst 80
procent av disponibla tider för barn- och ungdomsverksamhet, vardagar
klockan 16.00 – 21.00 samt helger klockan 9.00 – 21.00. Dessa tilldelade
tider kan ej avbokas.
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Fördelningsprinciper för skolor i sporthallar och
gymnastiksalar
Fritidsnämnden är ansvarig nämnd för kommunens idrotts- och
fritidsanläggningar och nämnden beslutar därför även om de principer som gäller
för fördelning av tider till skolor.
De tider som fördelas till skolor i kommunen är vardagar klockan 8:00-16:00
(avvikelser kan förekomma för vissa anläggningar och anläggningskategorier).
Prioriteringar
•
•

•
•
•

•
•

Dagtid har skolverksamhet alltid företräde framför andra verksamheter.
Fritidsnämnden fördelar först tider till grundskolans, gymnasieskolans
samt grund- och gymnasiesärskolans obligatoriska timplan för idrott och
hälsa. Därefter fördelas tider till kurser som ingår idrottsprofil eller
motsvarande idrottsprogram. Övriga tider ska ströbokas.
Tider fördelas baserat på antal elever per årskurs, samt inkomna önskemål
om tider och lokaler/anläggningar.
Skolor med sporthall/gymnastiksal i samma byggnad eller på skolans
område ges företräde däri.
Yngre elever (årskurs 1 – 6) i grundskolan och elever i grundsärskolan har
företräde till tider förlagda tidigare på dagen framför äldre elever (årskurs
7 – 9 i grundskolan och gymnasiet).
Yngre elever (årskurs 1 – 6) i grundskolan och elever i grund- och
gymnasiesärskola har företräde avseende resväg.
För tider utöver idrott och hälsa motsvarande grundskolans och
gymnasieskolans obligatoriska timplan har grund- och gymnasieskolor
med idrottsprofil eller motsvarande idrottsprogram företräde framför
övriga grund- och gymnasieskolor.

Ansökan
•

•
•

Önskemål om lokal/anläggning och tider samt redovisning av antal
klasser och elever per årskurs för kommande läsår ska inkomma till
kommunen senast den 1 april. Mer information och ansökningsformulär
mejlas ut till samtliga skolor i kommunen senast den 1 mars.
För sent inkommen ansökan och redovisning av antal elever per årskurs
kan leda till att skolan går miste om tider i samband med fördelningen.
Besked om fördelning inför kommande läsår skickas vanligtvis ut innan 1
maj.
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