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Bestämmelser avseende fördelning av tider i kommunala idrottsanläggningar

Bromölla kommun fördelar och ansvarar för tidfördelningen åt föreningar, privatpersoner (fyllda 18 år) och 
andra intressenter i kommunala idrottsanläggningar. Kommunens skolor, fritidshem och förskolor har förtur 
till hallar i direkt anslutning till verksamheterna måndag-fredag mellan kl 8-16 under läsåret. 

Om efterfrågan på träningstider överstiger utbudet har kommunen en prioriteringsordning vid  
tidfördelningen.

Säsongsbokningar går före kortare bokningar. För att omfattas av prioriteringsordningen ska ansökan för 
inomhustider som minst avse 1 oktober till och med 31 mars. 

Det skall eftersträvas att föreningar får både attraktiva tider (måndag-torsdag 17-21) och icke attraktiva 
tider.

Under tiden kl 17-20 ska det främst vara verksamhet för åldern 4-20 år i kommunens idrottsanläggningar. 
Aktiviteter som vänder sig till flickor respektive till pojkar ska i möjligaste mån ges lika mycket och attraktiv 
tid. Mesta möjliga rättvisa mellan olika idrotter och föreningar ska råda. 

Föreningsverksamhet som kräver fullstora hallar skall ha företräde i dessa (handboll, innebandy etc.).
Utrustningen i gymnastik- och idrottshallarna styr verksamheternas lokalisering. 
Några anläggningar har särskild inriktning där vissa idrotter har företräde.  
För information om kommunala hallar: www.bromolla.se/idrottshallar  

Fördelning av tider sker i första hand till föreningens huvudverksamhet. 

Fördelningen av tider ska ta hänsyn till att skapa sammanhängande tider för föreningar. Syftet är att  
minimera omställningstider i hallar och effektivisera utnyttjandet av träningstider.

Vid avvägning mellan olika aktiviteter ges högre prioritet till verksamheter som aktiverar ett större antal 
personer. Föreningar med flera lag eller träningsgrupper prioriteras i sådana fall.  Dock beaktas en bredd av 
utbud. Ingen bidragsberättigad idrottsförening med barn- och ungdomsverksamhet eller verksamhet för 
personer med funktionsvariation ska bli utan tilldelning av tid.

Matcher, tävlingar och evenemang bryter all träningstid. (Skall bokas senast 14 dagar innan.) Matcher och 
tävlingar förläggs med fördel till helger (fredag eftermiddag-söndag).  
Matcher/tävlingar på vardagar (måndag-torsdag) förläggs så långt som möjligt på egen träningstid.



Prioriteringsordning för inomhusanläggningar:  
Med bidragsberättigad förening nedan avses förening som är bidragsberättigad enligt Bromölla kommuns  
riktlinjer. 

1. Bidragsberättigade idrottsföreningars ungdomsverksamhet i inomhusidrott (innebandy, handboll,  
volleyboll, gymnastik, etc.). 

2. Bidragsberättigade idrottsföreningars seniorverksamhet i inomhusidrott (innebandy, handboll, volleyboll, 
gymnastik, etc.). 

3. Bidragsberättigade idrottsföreningars ungdomsverksamhet som inte har sin huvudsakliga verksamhet 
inomhus.

4. Bidragsberättigade idrottsföreningars seniorverksamhet som inte har sin huvudsakliga verksamhet  
inomhus.

5. Bidragsberättigade föreningars motionsverksamhet där idrott inte är den huvudsakliga verksamheten  
(ex scouting, religion). Ungdomsverksamhet går före seniorverksamhet.

6. Föreningar lokaliserade i Bromölla kommun som bedriver motionsverksamhet. Ungdomsverksamhet går 
före seniorverksamhet.

7. Pensionärsföreningars motionsverksamhet, lokaliserade i Bromölla kommun. 

8. Studieorganisationers motionsverksamhet. 

9. Privatpersoner och företag som bor eller har sin verksamhet i Bromölla kommun. 

10. Föreningar, privatpersoner och företag som bor eller har sin verksamhet utanför Bromölla kommun. 

Avsteg från prioriteringsordningen kan göras om särskilda skäl föreligger. 

Prioriteringsordning för utomhusanläggningar:  

Motsvarande prioriteringsordning tillämpas för utomhusanläggningar med den skillnaden att föreningar 
som har sin huvudsakliga verksamhet utomhus har högsta prioritet. 

Avsteg från prioriteringsordningen kan göras om särskilda skäl föreligger. 
 



Bokningsprocess 

Ansökan skickas in senast den 30 april årligen för kommande inomhussäsong. 
Blankett finns på www.bromolla.se/hallar 
För kommande utomhussäsong gäller den 1 mars. 
Blankett finns på www.bromolla.se/fotbollsplaner  

Ansökan ska vara komplett ifylld och ha inkommit till Bromölla kommun i rätt tid.

I ansökan ska det vara tydligt vilken aktivitet som avses, vilken ålder aktiviteten vänder sig till samt beräknat 
antal deltagare på respektive aktivitet. När fördelningen är klar får föreningarna en sammanställning som  
visar fördelade tider för respektive aktivitet. Interna omfördelningar mellan olika aktiviteter i en förening får 
ej förekomma utan godkännande av Bromölla kommun. Avsteg från detta kan innebära att föreningen  
förlorar tilldelad tid. 

Avbokning ska rapporteras inom två veckor från mottagen bekräftelse.  
Avbokas inte den tilldelade tiden enligt ovan debiteras hela bokningen. 

Löpande bokningar som inkommer efter detta datum görs via kontaktuppgifterna nedan alternativt via  
bokningssidan http://fri.bromolla.se/bokning/.

Kontaktuppgifter: 
Turism och Fritid maria.bjork@bromolla.se telefon: 0456-82 22 57. 
Kulturpunkten kulturpunkten@bromolla.se telefon: 0456-82 22 22.


