
 
 
Fördelningsprinciper vid fördelning av tider i Sundbybergs 
stads idrottshallar och anläggningar  

Stadens idrottshallar och anläggningar 

Sundbyberg har ett rikt utbud av idrottshallar och anläggningar med bland annat 
fotbollsplaner (gräs och konstgräs), friidrottsanläggning, simhall, sporthallar, ishall 
samt curlinghall1. Det finns även möjlighet att använda skolornas gymnastiksalar på 
kvällar och helger under september till maj varje år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden hyr ut idrottshallar och anläggningar för att underlätta 
för medborgarna att ta del av och delta i olika idrottsaktiviteter. Registrerade och 
bidragsberättigade Sundbybergsföreningar2 använder lokalerna kostnadsfritt eller till 
en reducerad kostnad. På stadens hemsida finns mer information om de olika 
idrottshallarna och anläggningarna samt information om vad det kostar för olika 
grupper att hyra lokalerna.  
 
Det finns en stor efterfrågan på idrottshallarna och anläggningarna under alla tider 
på dygnet och därför behöver en prioritering göras när tider fördelas.  I 
fördelningsprinciperna fastställs en prioriteringsordning för vilka som ska ha förtur 
till stadens lokaler. För att på bästa sätta utnyttja befintliga lokaler kan antalet tider 
som vissa verksamheter tilldelas begränsas och vissa verksamheter kan även komma 
att koncentreras till speciella anläggningar.   
 
Det är kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om fördelningsprinciper och 
sedan är det kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för bokning, fördelning 
och uthyrning för alla idrottshallar.  

Ansökning och bokning av tider 

Idrottsföreningar, övriga organisationer, privatpersoner och företag kan ansöka om 
och boka tider. Det går att boka fasta tider för aktiviteter under en längre period 
och att endast boka enskilda strötider. Bokning av enskilda tider görs på stadens 
hemsida, eller genom att kontakta stadens bokningsansvariga.  
 
Den som vill ansöka om fasta tider gör detta via stadens hemsida och där finns även 
information om aktuella ansökningsdatum. De som har kontrakt för innevarande år 
får ett utskick med ansökningshandlingar inför kommande års ansökan. När 
ansökningsdatum har gått ut påbörjas schemaläggningen och det sker även 
tidsfördelningsmöten med de större föreningarna i staden. Bokningsbesked skickas 
därefter ut till abonnenterna som ska bekräfta och återsända det. De föreningar som 
tilldelats blocktider ska i god tid före startdatum ha redovisat hur man fördelat dessa 
tider. Efter att denna redovisning har skickats in är det inte tillåtet att omfördela 
tider internt mellan olika aktiveteter utan att detta godkänns av Sundbybergs stad. 
Avsteg från detta kan innebära att en mister tiden.  
  

                                                 
1 Curlinghallen omfattas inte av fördelningsprinciperna. Ansökan om att hyra curlinghallen görs direkt till 
curlinghallen. Kontaktuppgifter finns på stadens hemsida.  
2 Definitionen av en bidragsberättigad förening återfinns i Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet.  
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Fördelningsprinciperna 

I fördelningsprinciperna eftersträvas följande:  
 

- Fördelning av tider sker i samverkan med föreningslivet i Sundbyberg.   
 

- Mesta möjliga rättvisa mellan olika idrotter och föreningar ska råda. 
 

- Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar för tränings-, tävlings- 
och motionsverksamhet.  
 

- Tider ska erbjudas en bredd av idrotts- och fritidsaktiveteter där strävan ska 
vara att även idrotter och aktiviteter som inte tidigare funnits i staden bör 
ges möjlighet att erhålla tider.  
 

- Registrerad förening med barn- och ungdomsverksamhet3 ska inte bli utan 
tilldelning av tid.  
 

- Under dagtid (kl. 08:00-16:30) vardagar har Sundbybergs skolor företräde till 
tider i hallar och anläggningar. I mån av ledig tid dagtid vardagar prioriteras 
sedan personer som uppbär pension och personer med 
funktionsnedsättning.   
 

- Föreningars barn- och ungdomsverksamhet ska ha företräde till tider i hallar 
och anläggningar före klockan 20:30 samt helger dagtid utöver tävling eller 
match. I dessa fall ska verksamhet som riktar sig till yngre barn ha företräde 
framför verksamhet riktad mot äldre barn- och ungdomar vad gäller tidigare 
tider.  
 

- Föreningars verksamhet riktad till tjejer och kvinnor kan ur ett 
trygghetsperspektiv prioriteras före verksamhet riktad till killar och män för 
tidiga tider kvällstid samt för vissa anläggningar.    
 

- Fördelning av antalet tider för verksamhet riktad till barn- och unga ska utgå 
från Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott. 
Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse och utgångspunkten 
är att träningen ska vara allsidig och kunna utföras utan resultatkrav. Detta 
innebär att antalet tilldelade tider varierar beroende på vilken åldersgrupp 
verksamheten riktar sig till.4 
 

- Vid fördelning av tider ska hänsyn tas till verksamhetens innehåll och 
omfattning. Detta kan innebära att verksamhet som kräver fullstora hallar 
ges företräde till dessa och att verksamhet som aktiverar ett större antal 
personer ges företräde. 
 

- Utrustning i idrottshallar och på anläggningar styr verksamhetens 
lokalisering. 

 

                                                 
3 Med barn- och ungdomsverksamhet avses verksamhet riktad till barn och unga mellan 7-20 år.  
4 Detta innebär även att antalet tider som registrerade och bidragsberättigade Sundbybergsföreningar kan 
använda lokalerna kostnadsfritt eller till en reducerad kostnad varierar beroende på vilken åldersgrupp 
verksamheten riktar sig till. All tilldelning av tider sker i mån av plats.    
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Prioriteringsordning  

Utifrån fördelningsprinciperna har nämnden beslut om en prioriteringsordning som 
ligger till grund för fördelning av tider5. I mån av plats tilldelas samma lag upp till 
två tider/vecka innan de tilldelas fler tider. Vad gäller tider för ishallen förbehåller 
sig kommunen rätten att avse viss tid för allmänhetens åkning.  
 
Prioriteringsordningen för fördelning av tider är som följer:  

Inomhusanläggningar 

 
Första 
prioriterade 

Inomhusidrotter*  Registrerade Sundbybergsföreningars verksamhet för barn och 
ungdom 7-20 år eller verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. 

Andra 
prioriterade 

Inomhusidrotter 
 

Registrerade Sundbybergsföreningar övrig verksamhet.*** 
Korpidrott.  

Tredje 
prioriterade 

Utomhusidrotter**  Registrerade Sundbybergsföreningars verksamhet för barn och 
ungdom 7-20 år eller verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.  

Fjärde 
prioriterade 

Utomhusidrotter Registrerade Sundbybergsföreningar övrig verksamhet. 
Korpidrott. 

Femte 
prioriterade 

 Övriga föreningar och organisationer, privatpersoner samt 
företag 

* Med inomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel eller tävlingar vars huvudsakliga aktivitet 
och säsong (såväl träning som match eller tävling) genomförs inomhus. Till inomhusidrott räknas 
inte den idrottsverksamhet som bedrivs i ishallen.  

** Med utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel eller tävlingar vars huvudsakliga aktivitet 
och säsong (såväl träning som match eller tävling) genomförs utomhus. 

*** Med övrig verksamhet menas verksamhet för personer som uppbär pension, barn under sju år 
samt seniorer.  

Utomhusanläggningar 

 
Första 
prioriterade 

Utomhusidrotter* Registrerade Sundbybergsföreningars verksamhet för barn och 
ungdom 7-20 år eller verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.  

Andra 
prioriterade 

Utomhusidrotter Registrerade Sundbybergsföreningar övrig verksamhet.** 
Korpidrott. 

Tredje 
prioriterade 

 Övriga föreningar och organisationer, privatpersoner samt 
företag 

* Med utomhusidrott avses idrotter som deltar i seriespel eller tävlingar vars huvudsakliga aktivitet 
och säsong (såväl träning som match eller tävling) genomförs utomhus. 

** Med övrig verksamhet menas verksamhet för personer som uppbär pension, barn under sju år 
samt seniorer.  

  

                                                 
5 Med en tid avses 60 minuter.  
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Ishall 

 
Första 
prioriterade 

Isidrott Registrerade Sundbybergsföreningars verksamhet för barn och 
ungdom 7-20 år eller verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning.  

Andra 
prioriterade 

 Registrerade Sundbybergsföreningar övrig verksamhet.* 
Korpidrott. 

Tredje 
prioriterade 

 Övriga föreningar och organisationer, privatpersoner samt 
företag 

* Med övrig verksamhet menas verksamhet för personer som uppbär pension, barn under sju år 
samt seniorer.  
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