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Riktlinjer för fördelning av tider i idrotts- och 
fritidsanläggningar 

Inledning 

Med anledning av den stora efterfrågan på idrottsanläggningar har lokalbokningen 

fastslagit ett antal huvudprinciper för bokning och fördelning av tider. Kommunens 

idrottsanläggningar ska nyttjas i så hög grad som möjligt under tillgänglig bokningsbar tid. 

I första hand ska anläggningar nyttjas för avsatt ändamål och i mån av utrymme och tid till 

annan verksamhet.  

 Varje förening ansöker om träningstider, cuparrangemang och tävlingar. Ansökan 

skickas skriftligen in till Lokalbokningen. Sökande förening får inte ha ekonomiska 

skulder till Motala kommun om inte överenskommen avbetalningsplan finns.  

 Ingen ansökande godkänd förening ska bli utan tilldelning. 

 Om bokade tider inte nyttjas fråntas kunden framtida tider under innevarande 

säsong efter en skriftlig påminnelse.  

Prioriteringsordning 

1. Registrerad förening* som bedriver barn-, ungdoms- och tävlingsidrott vars 

huvudsakliga säsong är förlagd inomhus. 

2. Registrerad förening* som bedriver motionsidrott vars huvudsakliga säsong är 

förlagd inomhus. 

3. Inkluderingsprojekt i socioekonomiskt utsatta områden. 

4. Registrerad förening* som bedriver barn-, ungdoms- och tävlingsidrott vars 

huvudsakliga säsong är förlagd utomhus. 

5. Registrerad förening* som bedriver motionsidrott vars huvudsakliga säsong är 

förlagd utomhus. 

6. Övriga föreningar** 

7. Kommunala verksamheter 

8. Privatpersoner boende i Motala kommun samt företag med verksamhet i 

kommunen. 

9. Utomkommunala föreningar, privatpersoner och företag. 

 

*Avser ideell förening (inklusive deras distriktsorganisationer) vars verksamhet bedrivs i Motala 

kommun och/eller kommer boende i Motala kommun till del. Motalaföreningar som är medlemmar i en 

statsbidragsberättigad ungdomsorganisation anses uppfylla detta kriterium.  

**Med övriga föreningar avses föreningar vars huvudsyssla inte är idrott. 
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Inomhuslokaler för idrott 
Lokalbokningen ansvarar för fördelningen av tider i kommunens idrottshallar måndag-

fredag 17:00-22:00 och lördag-söndag 08:00-22:00. 

 

Vardagar 08.00-17.00 är skolans tider och fördelas ej av lokalbokningen. 

 

Verksamhet under skolloven dagtid 08:00-17:00 planeras i huvudsak in i idrottshallar som 

nyttjas av gymnasie- och högstadieskolor för att inte påverka fritidshemmens verksamhet. 

 

Avvikande öppettider 
Sporthallens A- och B-hall:  

Måndag-fredag 16:00-22:00 

 

Vätternrundan Arena: 

Måndag-fredag 16:00-23:00 

Lördag-söndag 08:00-23:00 

 

Övergripande inriktningar för all bokning 

 Aktiviteter i föreningsregi ska alltid prioriteras. 

 I de anläggningar där elitverksamhet bedrivs ska denna verksamhet prioriteras. 

Med elitverksamhet avses seriespel i någon av de 3 högsta divisionerna. 

 Barnverksamhet upp till 12 år ska prioriteras måndag-fredag 17.00–20.00 samt 

helger.  

 Samma förutsättningar gällande attraktiva halltider ska fördelas oavsett 

könstillhörighet på utövare. 

 Säsongsbokningar har högst prioritet.  

 Lång bokningsperiod prioriteras före kort bokningsperiod inom samma 

prioriteringsgrupp. 

 I hallar där utrustningen är av yttersta vikt för utövande prioriteras den verksamhet 

som nyttjar den specifika utrustningen. 

 Tider fördelas med heltimmar, 1 träningstid = 1 timme. 

 Många utövare har företräde framför få utövare i jämförbara idrotter.  

 Föreningar/lag/grupper med få antal deltagare fördelas i första hand tider i mindre 

idrottshallar/gymnastiksalar. 

 Lag/grupp med deltagare i åldrar upp till 10 år fördelas i första hand tider i mindre 

idrottshallar/gymnastiksalar. 
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Principer  

Fördelning av tider i idrottshallarna sker enligt de övergripande inriktningarna med följande tillägg:  

 Varje förening ansöker om tider i idrottshallarna. För varje tid som söks ska det preciseras 

vilket lag/grupp (ålder, kön och antal deltagare) som ska nyttja de önskade tiderna. 

 Föreningar har inte automatiskt företräde till tider man haft föregående säsong. 

 Lagsporter med elitverksamhet som kräver en matcharena med fullmåttslinjering och 

läktarkapacitet prioriteras i Motala Sporthall. 

Matcher/tävlingar/arrangemang 

 För att undvika avbokningar av träningstider har ett antal tider i vissa större idrottshallar 

reserverats för matcher. 

 Handbollsmatcher där klister används är endast tillåtet i vissa hallar, dessa förläggs så att 

inte luckor uppstår i schemat för extra städ. 

 Flyttade eller tillkomna matcher/tävlingar läggs i första hand in på ledig tid eller på 

arrangerande förenings träningstid. Endast i undantagsfall (vid till exempel kvalspel) bryter 

matcher en annan kunds bokning. 

 Arrangemang av typ skolturneringar, internserier, cuper, turneringar, tävlingar, 

kommersiella arrangemang osv. bör förläggas till lågsäsong.  

 För arrangemang som inte är idrottsarrangemang sker bedömningen från fall till fall. 

 Större kommunala ungdomsarrangemang såsom exempelvis Lucia och Valborg samt 

arrangemang som har stöd från Motala kommun prioriteras. 

 Arrangemang som tillkommer efter utsatt ansökningsdatum måste anmälas 2 månader i 

förväg för att bryta andra bokningar. 

 Kommunen förbehåller sig rätten till prioritering av arrangemang och att avgöra vad som 

ska anses vara ett arrangemang samt att avgöra hur dessa hamnar i prioriteringsordningen. 

Viktiga datum  

Som huvudsäsong räknas perioden V.36 - V.18 

15 mars  Ansökan om arrangemang och träningstider. 

15 juni  Besked om tilldelade tider. 

Föreningar som ansökt om tider i hallar där det är blockat för matcher kan i vissa fall få besked när 

matchprogrammen fastställs. 
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Ishall och bandybana 

De konstfrusna isbanorna ska i första hand nyttjas för avsatt ändamål och i mån av utrymme och tid 

till annan verksamhet.   

Prioriteringsordning på konstisbana 
1. Förening hemmahörande i Motala kommun vars primära verksamhet är förlagd på 

konstisbana. 

2. Inkluderingsprojekt i socioekonomiskt utsatta områden. 
3. Övriga föreningar hemmahörande i Motala kommun. 

4. Privatpersoner och företag hemmahörande i Motala kommun. 

5. Utomkommunala föreningar, privatpersoner och företag. 

Öppettider 

Vecka 33 är en uppstartsvecka då isföreningarna fördelar alla istider internt. 

För att få minsta möjliga omställelsetid i ishallen så förläggs isföreningarns tider i första hand hela 

kvällar och en hel eller halv lördag eller söndag. Det betyder att man inte förlägger ett bandypass 

mellan 2 hockeypass eller tvärtom. 

Försäsong räknas vecka 34-42 då samtliga isföreningar har sina bokningar i ishallen. 

Lokalbokningen fördelar tiderna måndag-torsdag 08:00-21:30, fredag 08:00-20:30, lördag 10:00-

19:00 samt söndag 09:00-20:00. 

Målet är att ha 2 konstfrusna ytor till helgen vecka 42. Huvudsäsong räknas vecka 43-12. Då 

prioriteras hockey i ishallen och bandy på den konstfrusna bandybanan. Bandybanans säsong kan 

avvika då den är väderberoende. Lokalbokningen fördelar tiderna måndag, onsdag och torsdag 

08:00-21:30, tisdag 08:00-22:30, fredag 08:00-21:00, lördag 09:00-19:00 och söndag 09:00-20:00.  

Strävan är att allmänheten ska ha tillgång till tider från vecka 37. 

Under jul- och nyårshelgerna är öppettiderna avvikande enligt följande: 

Julafton STÄNGT 

Juldagen 10:00-17:00 

Annandag jul 10:00-17:00 

Nyårsafton 10:00-17:00 

Nyårsdagen 11:00-17:00 

OBS! Under jul- och nyårshelgerna prioriteras allmänhetens åkning före träningar. Om någon av 

föreningarnas lag som räknas som elit ämnar träna så sker det först eller sist på dagen för att inte 

bryta allmänhetens åkning. 
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Övergripande inriktningar för all bokning på kommunens bokningsbara 
isytor 

 Kommunens skolor prioriteras vardagar 08:00-15:00. Internt prioriteras grundskolans 

friluftsdagar i ishallen före gymnasiets bandyinriktning som prioriteras på bandybanan. 

 

 Skolor som bokar hela friluftsdagar har inte per automatik tillträde till ishallen under hela 

bokningsperioden. Detta för att bereda flera skolor möjlighet att vara på isstadion 

samtidigt. 

 Allmänheten ska alltid beredas plats framför allt under lov och helger men även under 

vardagar. 

• Föreningarnas matcher och träningar förläggs så att inga onödiga luckor uppstår för att 

optimera schemaläggning så att plats bereds för både föreningar och allmänhet. 

• Om elitverksamhet bedrivs ska denna verksamhet prioriteras. Med elitverksamhet avses 

seriespel i någon av de 3 högsta divisionerna.  

• Barnverksamhet upp till 12 år ska prioriteras måndag-fredag 16.00–20.00 samt helger.   

• Samma förutsättningar gällande attraktiva tider ska fördelas oavsett könstillhörighet på 

utövare.  

• Grupper med fler utövare har företräde framför färre utövare inom samma idrott.  

• Under säsong ska eventuella ändringar för kommande vecka vara lokalbokningen tillhanda 

senast torsdag kl. 12:00 veckan innan.  

• För varje tid som söks ska det preciseras vilket lag/grupp (ålder, kön och antal deltagare) 

som ska nyttja de önskade tiderna.  

• Föreningar har inte automatiskt företräde till tider man haft föregående säsong.  

• Kommunens skolor bokar kostnadsfritt konstisarna dagtid 08:00-15:30.  

• Bandybanan har en maxgräns på 300 personer och det kan vara flera skolor samtidigt på 

isen. 
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Matcher/tävlingar/arrangemang  

• Matcher i seriespel prioriteras före träningar. Högre division går före lägre. 

• Flyttade eller tillkomna matcher/tävlingar läggs i första hand in på ledig tid eller på 

arrangerande förenings träningstid. Endast i undantagsfall (vid till exempel kvalspel) bryter 

matcher en annan kunds bokning.  

• För arrangemang som inte är idrottsarrangemang sker bedömningen från fall till fall.  

• Större kommunala ungdomsarrangemang samt arrangemang som har stöd från Motala 

kommun prioriteras.  

• Arrangemang som tillkommer efter utsatt ansökningsdatum måste anmälas 2 månader i 

förväg för att bryta andra bokningar.  

• Kommunen förbehåller sig rätten till prioritering av arrangemang och att avgöra vad som 

ska anses vara ett arrangemang samt att avgöra hur dessa hamnar i prioriteringsordningen. 

Viktiga datum  
Försäsong räknas vecka 34-42. 

Huvudsäsong räknas vecka 43-12. 

 

30 april  Information om antal lag och/eller träningsgrupper samt eventuella arrangemang ska     

                vara lokalbokningen tillhanda senast 30 April. 

v.  33 Träningsschemat ska vara klart och inlämnat till lokalbokningen 

 

 


