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Fördelningsprinciper på Solna stads idrottsanläggningar
Principer vid fördelning av tider på Solna stads idrottsanläggningar
I Solna är det mycket stor efterfrågan av tränings- och matchtider på stadens
idrottsanläggningar. För att göra en så rättvis bedömning som möjligt gäller följande
principer.
Huvudprinciper
För att fördelas tider på Solnas anläggningar skall föreningen vara en godkänd Solnaförening
enligt Solna stads gällande bidragsregler.
Anläggningarna skall användas i så hög grad som möjligt och för så många som möjligt.
Önskemål från Solnas skolor för skolverksamhet skall särskilt prioriteras.
Organisationer med ungdomsverksamhet inom staden skall prioriteras.
Barn och ungdomsverksamhet 7-20 år skall prioriteras på föreningstid (normalt mellan 16.0021.00 vardagar) inom ramen för därför avsatta tider och anläggningar.
Vid fördelning av tider skall flickor och pojkar behandlas lika.
Om tider behöver prioriteras så prioriteras matcher före träning under tävlingssäsong.
Seniorer ska i huvudsak tilldelas tider från ca kl. 21.00 förutom *elitverksamhet.
För barn och ungdom tilldelas tid baserat på antal bidragsberättigade aktiva deltagare.
För seniorer i lagidrotter baseras fördelningen på antal lag och serietillhörighet.
För seniorer i individuella idrotter sker fördelning med hänsyn till idrottens förutsättningar.
Matcher/tävlingar utgår normalt från genomfört seriespel med anpassning till kommande
kända förändringar och respektive idrotts och anläggningars särskilda förutsättningar.
* Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas normalt spel i de nationella serienivåerna
under förutsättning att det finns minst tre serienivåer i idrotten. Finns det färre serienivåer
räknas lagen som övriga seniorlag. För individuella idrotter definieras elitverksamhet efter
idrottens särskilda förutsättningar.
Nystartad förening (första verksamhetsåret) äger ej rätt att delta i fördelningen av tider.
Matchtider erbjuds efter särskild prövning.
I separata riktlinjer och tillämpningsregler redogörs närmare för respektive idrotts särskilda
förutsättningar. Det kan vara till exempel säsongs indelning, storlek på träningsgrupp.m.m.
Om det finns synnerliga skäl och det anses lämpligt kan angivna åldersintervall justeras för en
enskild idrott med som mest ett år.
I Solna stads taxor regleras vad olika anläggningar kostar.
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Fördelning av tider till bidragsberättigade medlemmar (ungdomar)
En beräkning görs som utgår från antal aktiva medlemmar och deras ålder. Medlemmarna
delas in i fastställda åldersintervall. Antalet medlemmar hämtas från stadens bidragssystem
där föreningarna redovisar sina aktiva medlemmar och aktiviteter.
Beräkningen utgår från respektive idrotts två senaste kompletta LOK redovisningar.
För att räknas skall deltagaren ha deltagit i minst 12 tillfällen/beräkningsperiod.
Bidragsberättigade medlemmar genererar tid utefter nedan åldersintervall:
7-9 år är berättigad till 1 träningstillfälle/vecka
10-15 år är berättigade till 2 träningstillfällen/vecka
16-20 år är berättigade till 3 träningstillfällen/vecka
Matcher/tävlingar ingår ej i fördelad tid under förutsättning att matchblock kan lämnas till
förbund i annat fall ingår matcher/tävlingar i fördelad tid.
Aktiv medlem som deltar i flera föreningar inom samma verksamhet skall fördelas lika mellan
dessa föreningar. Exempelvis en medlem som deltar i två lika verksamheter skall fördelas
med en faktor om 0,5 i respektive verksamhet
Seniorer
Seniorverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet föregående
säsong både vid upp och nedflyttning. Endast ordinarie förbunds-sanktionerat seriespel
berättigar till träningstider. För seniorlag tas ingen hänsyn till en lokal hemvist.
Nivå 1 tilldelas 4 träningstillfällen/vecka
Nivå 2 tilldelas 3 träningstillfällen/vecka
Nivå 3 tilldelas 2 träningstillfällen/vecka
Nivå 4 tilldelas 1 träningstillfällen/vecka
Seniorverksamhet i individuella idrotter tilldelas träningstid efter behov inom respektive idrott
i tillgängliga anläggningar.
Fördelningen
Fördelningsprocessen utförs huvudsakligen enligt följande
Fastställande av behov av matchtider samt fastställa prioriterad verksamhet
Fastställa antal individer enligt Lokalt aktivitetsstöd
Fastställa anläggningar och tider för fördelning
Fastställa respektive förenings antal timmar eller andel av tider i procent
Föreningarna tar fram ett förslag till schema
Förvaltningen fastställer ett schema utifrån föreningarnas förslag
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Övrigt
Matcher fördelas på avsedda och anpassade anläggningar i samverkan med idrottsförbund.
Tider fördelas där så är möjligt på anläggningar som har motsvarande förutsättningar som
matchspelet anpassat efter ålder.
För föreningar med en tydlig lokal hemvist eftersträvas att tiderna om möjligt tilldelas i
föreningens närområde.
Fördelad verksamhet skall utföras på därför avsedd anläggning.
Staden har rätt att vid behov flytta en verksamhet.
Normalt skall endast verksamhet som genomförs på anläggning ligga till grund för fördelning.
Konsekvenser vid brott mot regelverk
Inte någon form av kränkande särbehandling eller diskriminering accepteras.
Inte acceptera att företrädare (styrelseledamöter, ledare och anställda) uttrycker åsikter som
uppmanar till våld eller som inte är förenliga med principen om alla människors lika värde
eller utrycker sitt stöd till terrororganisation.
Förekommer att föreningen gjort sig skyldig till missbruk, lämnat oriktiga uppgifter eller
bryter mot stadens etiska regler äger föreningen ingen rätt att fördelas tider eller boka tider på
Solna stads anläggningar. Efter rättelse krävs en förnyad särskild prövning.

