
1 (3) 

 

ANLÄGGNINGSKATEGORIER 
OCH PRIORITERING AV TIDER 

 

Antagna av idrotts- och fritidsnämnden  2019-05-20 

 

 

Anläggningar 

Anläggning används i det följande för alla typer av utomhusanläggningar, idrottshallar och andra 

lokaler för idrott. Uppsala kommun delar in anläggningar i två kategorier: 

• Till kategori 1 hör de som i stor utsträckning används för barn-, ungdoms-, och motionsidrott 

inklusive match och tävling.  

• Till kategori 2 räknas de anläggningar som i stor utsträckning används för match, tävling och 

träning på elitnivå med krav på god publikkapacitet. 

 

För en komplett lista över de kommunala anläggningarna som kan bokas se separat prislista för 

markeringsavgift på http://interbook.uppsala.se/netinterbook/  

 

Principer för fördelning av tider och resurser 

Följande grundkrav gäller för att komma i fråga för att boka tid: 

1. Ansökan ska komma in i rätt tid. 

2. Den som söker tid får inte ha skuld till kommunen eller att det, i fall av skuld, finns en av 

kommunen godkänd avbetalningsplan. 

3. Nyttjandegraden av tidigare bokad tid ska ha varit hög. 

Följande grundprinciper gäller vid fördelning av tider i bokningsbara anläggningar. 

4. Utbokningen ska som helhet präglas av för Uppsala kommuns viktiga värden som 

jämställdhet, mångfald och rättvisa 

5. Barn och ungdomar ska likabehandlas. 

Utöver dessa grundkrav och principer gäller särskilda riktlinjer för prioriteringsordning för 

anläggningar i respektive kategorier 1 och 2.   

 

Riktlinjer för prioritering av tid och resurser i kategori 1 

Till kategori 1 hör följande anläggningar:  
• Samtliga idrottshallar utom Tiunda idrottshall, Storvreta hall A och Rosendalshallen  
• Samtliga fotbollsplaner utom kategori B-planer 
• Samtliga konstgräsplaner utom Löten, Österängens IP och Studenternas  
• Samtliga grusplaner  
• Gränby ishallar B och C-hall  
• Studenternas IP (vinter) B-plan  
• Övriga lokaler  

 

http://interbook.uppsala.se/netinterbook/Upload/files/Prislista-Markeringsavgifter130815.pdf


1. Uppsala kommuns egen grundskola har alltid företräde fram till klockan 16:00 måndag-
fredag. Uppsala kommuns egen gymnasieskola har alltid företräde fram till klockan 18:00 
måndag-fredag. Skolornas 1) elitidrottsklasser och 2) idrottsprogram prioriteras framför 
andra skolor. Dock endast till 25 % av tillgänglig tid.  

2. Bidragsberättigade föreningar ska gå före icke föreningsorganiserade/enskilda förhyrare som 
i sin tur går före företag; kommunexterna förhyrare bokas i sista hand.  

3. Förening/verksamhet med speciella krav på anläggning/utrustning har företräde till sådan 
anläggning som möter kraven för verksamhetens genomförande.  

4. Förening/verksamhet har under ordinarie säsong företräde till säsongspräglad anläggning 
framför annan.  

5. Närhetsprincipen ska tillämpas för anläggningar av allmän karaktär, spridda över kommunen. 
Det innebär att förening och skola i första hand ges tider i de anläggningar som ligger i 
föreningens huvudsakliga upptagningsområde och skolans närområde, i synnerhet när det 
gäller tider för barn och unga upp till 20 år.  

6. Ungdomar upp till och med 20 år ges företräde till tider fram till kl. 20. 00. Ålderskategorin 7 
år och yngre hänvisas måndag-fredag i första hand till mindre idrottshallar.  

7. Många utövare har företräde framför få i jämförbara idrotter. 

 

Riktlinjer för prioriteringar av tid och resurser i kategori 2 

Till Kategori 2 hör följande anläggningar: 

• Gränby ishall, A-hallen 
• Gränby bandyhall (Relitahallen) 
• Studenternas IP bandybana A 
• Studenternas IP fotbollsarena 
• Lötens konstgräsplan 
• Österängens konstgräsplan 
• Anders- Diöshallen 
• B-planer gräs, 11-spel 
• Tiunda idrottshall 
• Storvreta idrottshall A 
• Rosendalshallen 
• Uppsala friidrottsarena 

 

1. Uppsala kommuns egen grundskola har alltid företräde fram till klockan 16:00 måndag-
fredag. Uppsala kommuns egen gymnasieskola har alltid företräde fram till klockan 18:00 
måndag-fredag. Skolornas 1) elitidrottsklasser och 2) idrottsprogram prioriteras framför 
andra skolor. Dock endast till 25 % av tillgänglig tid.  

2. Tävlingsarrangemang och andra större arrangemang har alltid företräde (utifrån 
division/ranking/dignitet) framför ordinarie långtidsbokningar 

3. Tävlingstider för vuxna prioriteras utifrån 1) divisionstillhörighet eller motsvarande samt 2) 
publikkapacitetsbehov 

4. Tid för träning som bedöms vara nödvändig i anslutning till tävling prioriteras enligt 
föregående punkt 



5. Bidragsberättigade föreningar ska gå före icke föreningsorganiserade/enskilda förhyrare som 
i sin tur går före företag; kommunexterna förhyrare bokas i sista hand.  

6. Förening/verksamhet med speciella krav på anläggning/utrustning har företräde framför 
annan förening/verksamhet till sådana anläggningar som möter de särskilda kraven. 

7.  Förening/verksamhet har under egen tävlingssäsong företräde till säsongspräglad 
anläggning framför annan förening/verksamhet. 

8. Ungdomar upp till och med 20 år ges företräde till tider fram till kl. 20. 00. 

9. Vuxna med inriktning på tävling går före vuxna med inriktning på motion; när det gäller tider 
för vuxna med inriktning på tävling ger högre plats i seriesystemet eller motsvarande 
företräde framför lägre.  

10. Som resurser räknas tider för tävling och träning, reklamplatser, försäljningsrätt. 

 


