
 

SOLLENTUNA 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

  

 

 

Fördelningsprinciper för träningstid i sportanläggningar enligt ett 
beslut av Kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund 
 

Sollentuna kommun har ett mycket aktivt föreningsliv som har ett stort behov av 

träningstider. Efterfrågan på träningstider ökar och enligt den närvarorapportering som ligger 

till grund för utbetalning av aktivitetsstöd ökar antalet deltagartillfällen hos de föreningar som 

idag bedriver verksamhet i idrottsanläggningar med flera procent varje år. Mot denna 

bakgrund är behovet av att ha tydliga och dokumenterade fördelningsprinciper stort. 

 

 

Syftet är att skapa tydliga och dokumenterade principer för fördelning av träningstider. 

Fördelningsprinciperna gäller för sporthallar samt fotbollsytor som administreras av kultur- 

och fritidskontoret. 

Fördelningsprinciperna i korthet 

Träningstid ska fördelas till de idrotter som har verksamhet som överensstämmer med de 

inriktningar som är uppsatta för respektive anläggning. Träningstid fördelas under vardagar 

och helger. Från kl. 17.00 (i vissa anläggningar från 16.00) till kl. 21.00 vardagar fördelas 

tider för ungdomar 7-20 år och från 21.00 fördelas tider åt seniorer över 20 år. På helger 

fördelas tider från 08.00-23.00. 

 

 2 parametrar kommer att användas, antal medlemmar 7-20 år och antal seniorlag 

(utifrån nivå).  

 Träningstider  fördelas enligt fördelningsnyckeln  i stora hallar Tider i mindre 

hallar kan sökas utan att fördelningsprinciper används. 

 Alla hallar får en bestämd inriktning (se nedan). 

 Helgtider fördelas i de hallar där det är möjligt. 

 Vissa specialtider, främst på helgkvällar, viks åt verksamhet för 

underrepresenterade grupper.  

 Ungdomar 7-20 fördelas utifrån antal medlemmar med minst 5 närvarotillfällen 

föregående år. 

 Ungdomar (7-20 år) ges tider från kl 17.00-21.00 på vardagar. I vissa hallar kan 

tider fördelas från 16.00. 

 Under helger fördelas andra tider beroende på anläggningens öppettider och om 

matchtider finns. 

 Seniorlag fördelas utifrån nivå. 

 Seniorlag ges tider efter 21.00-23.00 vardagar. 

 Föreningar får själva fördela de tilldelade tiderna inom sin förening. 

 Elitlag ges 5 timmar och önskar tider för dessa. 

 

Allmänna direktiv 

Sollentuna kommuns intention är att alla invånare i kommunen ska ha tillgång till ett brett 

utbud av anläggningar och miljöer för olika typer av sammankomster. Anläggningarna och 
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miljöerna ska vara tillgängliga för alla. Målsättningen är att, så långt det är möjligt, skapa 

goda förutsättningar för kommunens föreningar och andra besökare genom att hålla god 

standard på lokaler och planer. Anläggningarna ska vara säkra, trygga och tillgängliga för 

alla.  

 

Föreningar och andra kunder som bokar och hyr lokaler ska ta ställning för demokrati som 

samhällssystem. Bruk av droger och alkohol är inte tillåtet och aktiviteten ska vara fri från 

brottslig verksamhet.  

 

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på anläggningar och lokaler för kultur- och 

idrottsändamål har kultur- och fritidsnämnden tagit fram denna prioriteringsordning som 

strävar efter en så rättvis fördelning som möjligt. 

Utifrån efterfrågan på anläggningarna kan det vara svårt att tillgodose allas önskemål.  

 

Anläggningar och lokaler ska nyttjas i så hög grad som möjligt under tillgänglig bokningstid. 

Fördelning av tider sker i första hand till föreningens huvudverksamhet. Förenings ges 

prioritet i anläggning avsedd för dess verksamhet och säsong. Lokaler och anläggningar ska 

nyttjas till avsett ändamål.  

 

Ansökningsprocess 

De föreningar som avser söka träningstider skickar in sin skriftliga ansökan till kultur- och 

fritidskontoret senast på hemsidan angivet datum. 

Kultur- och fritidskontoret sammanställer alla önskemål och tar in uppgifter från APN 

(aktivitetskort på nätet). 

 

Utifrån underlaget görs en preliminär fördelning av träningstid utifrån den mängd tid som 

varje förening är berättigad till. Denna preliminära fördelning skickas sedan ut för synpunkter. 

Efter att synpunkter inkommit och ändringar gjorts sätts en slutgiltig tidfördelning och en 

sammanställning skickas ut. Mindre ändringar kan ske efter detta. 

 

Föreningar som byter tider med varandra meddelar detta till kultur- och fritidskontoret. 

Förening som inte vill använda tilldelad tid anmäler detta omgående till kultur- och 

fritidskonoret. 

 

Riktlinjer vid fördelning 
Vid fördelning av träningstider siktar kultur- och fritidskontoret på att i möjligaste mån: 

 Skapa sammanhängande block för att minimera omställningstid 

 Fördela helgtider på ett jämnt sätt 

 Fördela fredagstider på ett jämnt sätt 

 Skapa möjlighet för föreningar att ha träningstider på olika veckodagar 

 

Prioriteringsordning 

1. Arrangemang 

2. Matchblock 

3. Ungdomsföreningar i Sollentuna med verksamhet enligt inriktning på stora hallar samt 

prioriterad verksamhet 
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4. Övriga föreningar 

5. Privatpersoner 

6. Företag 

 

 

Fördelning ungdomar 7-20 år 

Antal aktiva under föregående kalenderår med minst 5 närvarotillfällen. Uppgifter hämtas 

från APN (Aktivitetskort på nätet). APN är ett webbaserat närvarosystem som används som 

underlag för bl.a. utbetalning av aktivitetsstöd. 

 

5 tillfällen är en medveten låg siffra för att inte exkludera medlemmar i yngre åldrar som har 

ett fåtal träningstillfällen per termin. Detta kan medföra att risken minskas för att tillfälliga 

nedgångar i antal medlemmar får stora konsekvenser. 

För att räkna fram andel träningstid tas antalet aktiva gånger en faktor som ökar med ålder. 

Att skapa förutsättningar för föreningar att behålla ungdomar i föreningslivet är ett prioriterat 

område. Andelen poäng ger sedan andel tid av den totala ungdomstiden. 

 

7-9 år antalet aktiva x 1 

10-16 år antalet aktiva x 2 

17-20 år antalet aktiva x 3 
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Fördelning seniorlag 

 

Fördelningen görs utifrån antalet lag på seniornivå och på vilken nivå de kommer att tävla 

kommande säsong. 

 
 

Andelen poäng ger sedan andel tid av den totala seniortiden. 

 

Elitlag önskar tider mellan 17.00-23.00. 

Seniorlag fördelas tider 21.00-23.00. Dessa kan omfördelas inom föreningen. 

 

Den här fördelningen används för fotboll, innebandy, handboll, volleyboll och basket. För 

övriga idrotter förs en dialog med respektive verksamhet för att hitta en lämplig nivå då detta 

inte har gjorts tidigare. 

 

Seniorlag fördelas tider 21.00-23.00. Föreningarna kan själva omfördela tider inom 

föreningen. Har ett seniorlag aktiva under 20 år genererar dessa även tid som ungdomar via 

APN. 

 

Veteranlag ges tid i fördelningen för att ge förutsättningar för äldre aktiva att fortsätta träna 

på motionsnivå. Även övriga seniorlag som inte deltar i seriespel räknas som veteranlag. 

 

Föreningar anger i sin ansökan vilken nivå som föreningens lag kommer att spela på 

kommande säsong. 

 

 

Tid för elitlag – 5 timmar per vecka och lag 

 

Max 2 elitlag per förening. 



 

SOLLENTUNA 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

  

 

 

I förslaget ges varje elitlag 5 timmar. Dessa lag får önska träningstid, hall och dag (ej 

garanterat att dessa önskemål går att uppfylla). 

En förening med elitaktiva som är under 20 år får även ungdomstid i fördelningen för dessa 

aktiva. 

 

Inriktning på hallar 

 
Stora hallar Inriktning 

Sim- och sporthallen A  Handb, basket,ib, volley 

Sim- och sporthallen B  Handb, basket,ib, volley 

Arena Satelliten A Handb, basket,ib, volley 

Nya Rotebrohallen Handb, basket,ib, volley 

Silverdalshallen Handb, basket,ib, volley 

Rotebrohallen Handb, basket,ib, volley 

Helenelundshallen Handb, basket,ib, volley 

Häggvikshallen A Basket, gymnastik, Volleyboll, övrigt* 

Häggvik B Handb,ib, volley,övrigt* 

Satelliten B  Gymnastik enbart 

Edsbergshallen Gymnastik, övrigt** 

Sollentuna fotbollshall Fotboll enbart 

Nya Edsbergshallen Handb, basket,ib, volley 

Ishall A Konståkning, Ishockey, Ringette 

Ishall B Ishockey 

* ev badminton, tennis som har verksamhet i hallen tidigare 

** ev kampsport som har verksamhet i hallen tidigare 

 

 

Tider i fördelning 

Antal timmar som kommer att fördelas kan ändras från år till år på grund av till exempel nya 

öppettider. Den mängd timmar som kommer att fördelas till matchblock, ungdomstider, 

seniortider, specialtider samt buffert kommer att kommuniceras i samband med varje ny 

säsongs fördelning. 

 

Föreningarna fördelar tilldelade tider inom föreningen 

Föreningarna styr fördelningen av tilldelade tider till respektive lag. Önskar en förening att 

t.ex. låta ett div 2 lag träna från 20.00 är det alltså upp till den föreningen. På samma sätt kan 

föreningen välja att ansöka om tider för sina yngre medlemmar (tex 7-9 år) i mindre 

anläggningar för att skapa mer utrymme för sina äldre medlemmar. 

 

 

Matchblock 

I vissa hallar avsätts tid för matcher som administreras av olika förbund. I de fall då luckor 

uppstår i dessa matchblock kan lediga tider ströbokas. Här gäller då först till kvarn principen. 

http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Sim--och-sporthallen-A/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Sim--och-sporthallen-B/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Satelliten-A/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Satelliten-B/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Silverdalshallen/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Rotebrohallen/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Helenelundshallen/
http://www.sollentuna.se/sv/uppleva--gora/Idrott-och-motion/Idrottshallar/Sporthallar/Haggvikshallen/
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I ishallarna, A och B, kan inte principen med matchblock hållas, då matchtiderna varierar från 

vecka till vecka. Här sker fördelning av matchtider i den löpande tilldelningen av tider i 

hallarna. 

 

 

Gymnastik 

I gymnastik ingår gymnastik, parkour, cheerleading och liknande verksamheter. De har 

anvisade hallar för sin verksamhet men kan även utnyttja mindre hallar. 

 

Specialtider för underrepresenterade grupper 

I fördelningen reserveras 10 % alla tillgängliga tider åt verksamhet för underrepresenterade 

grupper. Dessa specialtider läggs huvudsakligen på helgkvällar men även på andra tider som 

fungerar för olika målgrupper.  Föreningar motiverar i sin ansökan på vilket sätt deras 

verksamhet riktas mot underrepresenterade grupper. Blir specialtiderna inte tilldelade till 

sådan verksamhet, blir de bokningsbara för föreningarnas ordinarie verksamhet. 

 

I Ishall A och B sker ingen reservation av tider för underrepresenterade grupper men vid 

behov av träningstid för underrepresenterade grupper ska dessa önskemål prioriteras. 

 

Aktivitetskort på nätet (APN) 

Registrering via APN är en förutsättning för att kunna använda detta system. I de fall en 

förening inte använder APN kommer antalet aktiva minskas med X %. Denna siffra X är det 

medelvärde som APN-föreningar har som skillnad på alla aktiva och aktiva med minst 5 

närvarotillfällen. From säsongen 2017-2018 ska alla föreningar som önskar tid i fördelning 

använda APN eller kompatibelt närvarosystem för att kunna erbjudas tider. 

 

Seniorspelare under 20 år 

De föreningar som har seniorspelare som är under 20 år får räkna dessa spelare under både 

ungdomskategorin samt seniorkategorin. 

Detta ger föreningar med både ungdomslag och seniorlag en viss fördel i fördelningen. 

 

Buffert 

Kultur- och fritidskontoret kommer inför varje fördelning att avsätta x antal timmar (ca 5) 

som en buffert. Denna buffert kan användas för oförutsedda händelser samt för att skapa 

utrymme för mindre verksamheter som har etablerad verksamhet och som annars blir utan tid.  

För ishallarna, A och B, sker ingen avsättning av buffert då den dagliga tilldelningen sker 

veckovis, nära verksamheten och justerar oförutsedda händelser.  

 

 

Onyttjade säsongstider 

Föreningar har ett ansvar att meddela kultur- och fritidskontoret när de inte använder sina 

tilldelade träningstider oavsett om det handlar om enstaka tillfällen, längre perioder eller en 

hel säsong. Om det uppdagas att en förening vid upprepade (3) tillfällen utan godtagbara skäl 

inte använder sin bokade träningstid, äger kultur- och fritidskontoret rätten att avboka 

träningstiden i fråga. 
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Avvikelser  

Kultur- och fritidskontoret kan av särskilda skäl komma att avvika från fördelningsprinciperna 

till exempel vid renovering, stängda hallar och andra oförutsedda händelser. 

Vid de tillfällen en förening går till kvalspel, slutspel eller liknande kan träningstider utgå. 

I de fall där en förening som äger nyttjanderätt i en anläggning gör anspråk på tider i andra 

idrottsanläggningar, kan kultur- och fritidskontoret komma att göra avsteg från 

fördelningsprinciperna. Full nyttjanderätt av en anläggning som är anpassad till den egna 

idrottens behov kan bedömas vara en fördel gentemot de andra föreningarna som bedriver sin 

verksamhet i gemensamma anläggningar. 

Sollentuna Fotbollshall 

Träningstiderna i Sollentuna Fotbollshall delas upp i 4 kategorier. Måndag- torsdag 16.30-

21.30, fredag 16.30-20.00, lördag 08.00-20.00 och söndag 08.00-21.30 fördelas mellan de 

fotbollsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet och har sitt säte i Sollentuna. 

Måndag-torsdag 21.30–23.00 och söndag 21.30–23.00 är seniortider och fördelas till 

fotbollsföreningar som bedriver seniorverksamhet och har sitt säte i Sollentuna. Fredag och 

lördag 20.00–23.00 är specialtider reserverade för verksamhet för underrepresenterade 

grupper. På vardagar kl 08.00-16.30 är hallen bokningsbar även för skolor och övriga 

hyresgäster.  

 

De fördelade tiderna i fotbollshallen gäller i första hand för 1/11-15/4, vilket räknas som 

hallens högsäsong. Under ordinarie fotbollssäsong betraktas fotbollshallen som en vanlig 

konstgräsplan och träningstiderna fördelas i samband med de övriga fotbollsplanerna.  

 

Sollentuna Ishallar A och B 

I Ishall A har kommunen inriktning Konståkning, Ishockey och Ringette. I Ishall B har 

kommunen inriktning Ishockey. På grund av beroenden i anläggningarna sker byte av hall i 

den dagliga fördelningen av tider. Föreningen Sollentuna Ishall och Sollentuna Ishockey Club 

sköter den dagliga tilldelningen av tider för Sollentuna kommuns räkning baserat på de 

principer som beskrivs i detta dokument och enligt separat avtal med kommunen. Inför var 

säsong sker ett samordningsmöte med kommunens representant för att säkerställa den 

övergripande tilldelningen av tider enligt principerna. 

Fördelning av istid till förening med annan inriktning än ovan sker i mån av tid och i 

samarbete med berörda parter ledd av kommunen. 

 


