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PRIORITERINGSREGLER VID UTHYRNING AV IDROTTSLOKALER 
 
Vid fördelning av hyrestider i idrottslokaler efter ordinarie skoltid uppstår ibland konflikter då inte alla 
kan få de tider de önskar. Följande regler skall tjäna som riktlinjer för den prioritering som måste 
göras. 

 

 

 

 

Föreningsverksamhet går före privat verksamhet. 
 
Kommentar: Räddningstjänsten/deltidsbrandkårer placeras i prioriteringsgruppen för föreningars 
inomhusidrott för vuxna. 

 
Ungdomsverksamhet går före vuxenverksamhet. 
 
Kommentar: Målsättningen är att erbjuda barn och ungdomar de mest attraktiva tiderna på 
eftermiddagen och tidig kväll. Vuxna erbjuds tiderna senare på kvällen. För de yngsta skall 
idrottsskola prioriteras före specialidrotter. 

      Inomhussporterna går före utomhussporterna. 
 
Kommentar: Som inomhussporter räknas badminton, basket, bordtennis, gymnastik, handboll, 
innebandy, volleyboll och tennis (Stefanhallen). 
Fotbollen räknas i första hand som utomhussport med viss inomhusverksamhet. Därav följer att 
fotbollens krav skall prioriteras något lägre. Motiveringen är att fotbollen ställer krav på anläggningar 
även utomhus under sommaren. Den kommunala subventionen skulle bli orimligt stor om man 
prioriterar den även inomhus. I dag finns det dessutom en belyst konstgräsplan i Västervik för 
kommunens fotbollsverksamhet. 

 
Matcher och arrangemang bryter ordinarie träningstider 
 
Kommentar: Målsättningen är att i god tid inför kommande säsong schemalägga matcher och 
arrangemang på lediga tider. Vid ändringar och nytillkomna bokningar går dessa dock normalt före 
liggande träningsschema. Stora evenemang, konserter, kulturarrangemang etc. kan i vissa fall bryta 
gällande tränings- och matchschema. 

 
Gymnastik ska i första hand bedrivas i gymnastiksalar. 
 
Sträva efter mångfald. 

Kommentar: Vid fördelning av halltider skall strävan vara att få in så många olika aktiviteter som 
möjligt. Det är värdefullt för kommunens invånare att ha möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 

 
      Utnyttjande av bokad tid. 

 
Kommentar: Huruvida bokade lokaler verkligen utnyttjas kommer att kontrolleras. Bokad lokal som 
inte utnyttjas och som inte är avbokad debiteras fullt pris. Dessutom tas hänsyn till hur tiden utnyttjas 
vid fördelning av nästa års tid. 
 
Fördelning mellan veckotider och helgtider. 
 
Kommentar: Kvällstiderna under veckan är de mest efterfrågade träningstiderna. Vid fördelning av 
tider skall eftersträvas att varje förening skall erbjudas viss del av de önskade tiderna under veckan, 
resten förläggs till helgen. 
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