
Lokalfördelningsprinciper för idrottsanläggningar i Östhammars 
kommun 

Bakgrund 
Föreningar i Östhammars kommun har subventionerad hyra i kommunens lokaler och anläggningar. 
Den subventionerade hyran är en viktig del av kommunens föreningsstöd, därför ska fördelning ske 
på ett så rättvist sätt som möjligt utifrån den verksamhet som bedrivs. 

Principer vid fördelning av tider  
Kultur- och fritidsförvaltningen fördelar tider med hänsyn till föregående års verksamhet. 
Riksidrottsförbundets strategi 2025 ”ny syn på tävling och träning”, används vid prioritering. 

För verksamhet riktad till barn är närhet viktigt och mindre hallar kan med fördel användas. 
Specialisering och konkurrens mellan olika verksamheter är inte acceptabelt när det gäller 
barnverksamhet upp till 16 års ålder, allsidig träning och samsyn mellan föreningar och verksamheter 
prioriteras. 

För specialidrott sker fördelning till lokaler lämpade för respektive verksamhett och för största 
möjliga totala utbud kan hela kommunen användas och i speciella fall även regionalt samarbete 
skapas. 

Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att tillsammans med föreningslivet skapa plats för många 
idrotter/aktiviteter och alla åldrar, för livslångt idrottande/fysisk aktivitet och stärkt folkhälsa.  

När förening ökar sin verksamhet ska i första hand föreningens egna strukturer förändras och de 
lokaler som finns tillgängliga används på bästa möjliga sätt. Till exempel innebär startande av nya lag 
inte med automatik flera tider i den anläggning som föreningen i huvudsak nyttjar. 

Målgrupper 
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag innebär att erbjuda anläggningstid till:  

• Föreningsverksamhet 
• Allmänheten (organiserad spontanidrott i samverkan med föreningar och ungas 

mötesplatser). 
• Seniorverksamhet (omfattning enligt specialidrottsförbundens riktlinjer). 

Matcher, evenemang 
Matcher och evenemang bokas i god tid med ledning av specialdistriktsförbundens tävlingsprogram. 
Eventuella avbokningar ska ske så snart tävlingsprogrammet är fastställt. 

Ordningsregler och ansvar 
• Ledarskap ska grundas på Riksidrottsförbundets riktlinjer och värdegrund, där barnens 

inflytande och rätt att välja bland olika verksamheter år mycket viktig.  
• Bokad tid får inte överlåtas till annan förening eller verksamhet, men ska om den inte 

används avbokas hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritid omfördelar tiden. 
• Endast godkänd utrustning får användas i respektive anläggning. 
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• Anläggningen ska lämnas i tid, grovstädad och med återställda redskap. Bokad tid gäller och 
för att respektera varandras skilda verksamheter har förening inte tillträde till anläggning, 
läktare eller förråd före eller efter sin bokade tid. 
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