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KULTUR OCH FRITID 

 
 

Prioriteringsordning vid fördelning av tränings- 

och lokaltider  

 

1. 

Bidragsberättigade föreningar som bedriver aktiviteter.  

Verksamhet som berättigar till LOK-stöd eller annat kommunalt 

verksamhetsstöd. Barn, ungdom och handikappverksamhet. 

 

1.1   

Föreningars ungdomsverksamhet som är beroende av speciella lokaler, ytor 

och/eller redskap för sin verksamhet ska i största möjliga mån tilldelas dessa. 

 

1.2  

A. Föreningar med verksamhet inom säsong som är beroende av speciella 

lokaler, ytor och/eller redskap för sin verksamhet ska i största möjliga mån 

tilldelas dessa. 

B. Föreningar med verksamhet inom säsong utan speciella krav på lokaler. 

 

1.3 

A. Föreningar med verksamhet utom säsong som är beroende av speciella 

lokaler, ytor och/eller redskap för sin verksamhet ska i största möjliga mån 

tilldelas dessa. 

B. Föreningar med verksamhet utom säsong utan speciella krav på lokaler. 

 

2. Ej bidragsberättigade föreningar inom Staffanstorps kommun. 

 

3. Privatabonnemang. 

 

4. Utomstående föreningar och förbund. 

5. Kommersiell verksamhet arrangerad av utomidrottslig aktör. 
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Noter 
 

• Hänsyn ska tas till barn- och ungdomsföreningars kvalitets- och 

kvantitetsmässiga standard. Vilken utveckling gäller för närvarande 

avseende antal lag, storlek i grupper, tävlingsstandard etc. 

• Hänsyn ska tas till Riksidrottsförbundets riktlinjer.  

• Barn och ungdomar (upp till 16år) tilldelas tider främst fram till 20.00. 

• Varje lag/grupp ska i första hand tilldelas två bekväma träningstider och 

därefter obekväma. Med bekväma träningstider menas: måndag till 

torsdag mellan kl 17.00 – 22.00 samt fredag mellan kl 17.00-19.00. 

• Barn 9 år eller yngre tilldelas i första hand tid i mindre lokaler. 

• Motionsverksamhet tilldelas i första hand tid i mindre lokaler.  

• Mindre lokaler är hallar som är mindre än 36 x 16 m. 

• Inom säsong är verksamheter som traditionellt bedriver verksamhet 

inomhus. 

Utom säsong är verksamheter som traditionellt bedriver verksamhet 

utomhus. 

• Tävling ska bokas innan definitiv tids- och lokalfördelning sker. Därefter 

ska tävling i första hand bokas in på egen träningstid. Tävlingstid kan 

reserveras vid fördelningstillfället. Icke utnyttjad tävlingstid kan nyttjas 

av förening. 

• Utgångspunkten vid fördelningen ska vara förra årets utnyttjade tider 

samt föreningarnas framtida behov. 

• Fördelningen av tider ska även ta hänsyn till jämställdhetsaspekter. 

Jämställdhetsaspekten ska utgå ifrån fastställda kommunövergripande 

riktlinjer. 

• Folkhälsoaspekten och barnperspektivet ska vägas in vid fördelningen 

av tider. 

• Annan verksamhet, som teater, dans (bal), bör ej prioriteras före 

ordinarie träning. 
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Övrigt 
 
För att få komma i fråga för fördelningen av halltider gäller, förutom att 
inrymmas inom ovanstående, också 
 

- att föreningar som uppenbarligen missköter sin verksamhet mister sina 

rättigheter till att erhålla tider, tills man åtgärdat påpekade brister 

- att föreningar som dåligt utnyttjar sina tilldelade tider mister sina 

rättigheter till dessa 

- att alla begärda handlingar/redovisningar ska vara inlämnade i tid till 

kommunen 

- att förening måste ha sökt LOK-stöd i Staffanstorps kommun för att 

hamna i ”punkt 1”.  

- att ansökan om halltider måste ha kommit in i tid för att få vara med i 

första fördelningsrundan. 

 

 


