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Idrotts- och fritidsnämnden 

Revidering av anläggningskategorier och prioritering av tider 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag om förändring av styrdokumentet "anläggningskategorier och 
prioritering av tider" i enlighet med ärendets bilaga 2, och 

att förändringen ska tillämpas med omedelbar verkan. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort en översyn och aktualitetsuppdatering av nämndens styrdokument för 
lokalbokning "anläggningskategorier och prioritering av tider" som styr hur tider ska fördelas 
och olika prioriteringar ska göras med syfte att säkerställa att hanteringen av lokalbokningen 
sker i enlighet med kommunens övergripande styrdokument och vilja. Nämnden föreslås anta 
förvaltningens förslag i enlighet med bilaga 2. 

Ärendet 
I fritidsnämndens grunduppdrag ingår att svara för utbokning av lokaler och anläggningar för 
idrotts- och fritidsändamål för det behov som kommunen har. För att styra förvaltningens 
hantering av bokningar finns följande styrdokument: 

• Prislista för markeringsavgiften som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget 2019 
• Boknings- och ordningsregler vid hyra av idrottsanläggningar och skollokaler. Beslutad av IFN 28 

februari 2018 § 27, Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.. 
• Anläggningskategorier och prioritering av tider. Beslutad av TEN 16 november 2016 § 107, IFN-

2016-0113 

Främst med anledning av att nya anläggningar tillkommit har förvaltningen gjort en översyn 
och aktualitetsuppdatering av "anläggningskategorier och prioritering av tider" som styr hur 
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tider ska fördelas och olika prioriteringar ska göras med syfte att säkerställa att hanteringen 
sker i enlighet med kommunens övergripande styrdokument och vilja. 

Regelverket innehåller i huvudsak följande: 

1. Lokaler och anläggningar indelade 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. 

2. Grundkrav och grundprinciper för tidfördelning 
3. Riktlinjer för prioriteringsordning av tider och resurser i kategori 1 

Inklusive förteckning över lokaler och anläggningar ingående i kategori 1. 

4. Riktlinjer för prioriteringsordning av tider och resurser i kategori 2 
Inklusive förteckning över lokaler och anläggningar ingående i kategori 2. 

Utöver fördelning av tider styr regelverket över fördelning av "övriga resurser". Dit räknas 
fasta omklädningsrum, förråd, reklamrättigheter samt försäljningsrättigheter. Den 11 mars 
2019 antog nämnden beslut om riktlinjer för uthyrning av föreningslokaler, som bl.a omfattar 
fasta omklädningsrum och förråd (IFN-2019-0038) vilka därför föreslås utgå i förslaget som här 
föreligger. 

Efter genomförd översyn föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att anta de förändringar 
som framgår av bilaga 2. I korthet innebär det följande: 
1. Uppdatering av anläggningar i kategori 1 respektive 2 mot bakgrund av att nya 

anläggningar byggts. 
2. Förtydligande att kommunens egen grundskola och gymnasieskola prioriteras. 
3. Mindre språklig förändring med syfte att förtydliga innehållet. 
4. Omklädningsrum och förråd har tagits bort. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 

Bilagor 
Bilaga 1. Nu gällande "anläggningskategorier och prioritering av tider" 
Bilaga 2. Förslag till förändring av "anläggningskategorier och prioritering av tider" 
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upliga STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

ANLÄGGNINGSKATEGORIER 
OCH PRIORITERING AV TIDER 

Antagna av idrotts- och fritidsnämnden 2016-11-16 § 107 

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.  

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 grundhav 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 Gamlis-hallen och Rosendalshallen 
• Samtliga fotbollsplaner kategori B 7-, 9- 11- manna 
• Samtliga konstgräsplaner utom Läten 
• Samtliga grusplaner 
• Gränby ishallar B och C-hall 
• Studenternas IP (vinter) B-plan 
• Övriga lokaler 
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1. Kommunens ordinarie grundskolverksamhet har alltid företräde fram till klockan 16:00 
måndag-fredag och gymnasieskolverksannheten 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 bandybana/hall 
• Studenternas IP bandybana A 
• Studenternas IP, sommararena 
• Lötens konstgräsplan 
• Anders- Diöshallen 
• B-planer gräs, 11-manna 
• Gamlishallen 
• Rosendalshallen 

1. Kommunens ordinarie grundskolverksamhet har alltid företräde fram till klockan 16:00 
måndag-fredag och gymnasieskolverksamheten 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 utifrån 1) divisionstillhörighet eller motsvarande samt 2) 
publikkapacitetsbehov 

4. Tid för träning som bedöms vara nödvändig i anslutning till tävling 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, fasta omklädningsrum, reklamplatser, 
förråd, försäljningsrätt. 
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Uppsala 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Bilaga 2 FÖRSLAG 

ANLÄGGNINGSKATEGORIER 
OCH PRIORITERING AV TIDER 

Antagna av idrotts- och fritidsnämnden 2016 11 16 §  107 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/netinterboold  

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 Läten, Österängens IP och Studenternas 
• Samtliga grusplaner 
• Gränby ishallar B och C-hall 
• Studenternas IP (vinter) B-plan 
• Övriga lokaler 
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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 
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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. 
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