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Sammanställning av dialoger om
gällande fördelningsprinciper
Tisdagen den 20 november träffade förvaltningen föreningsrepresentanter för att få
tankar och åsikter om de regler vi har idag vid fördelning av tider i kommunens
anläggningar.
Närvarande var 11 personer från 11 olika föreningar, två tjänstepersoner,
fritidsförvaltningens förvaltningschef och en extern processledare.

Del 1
Att möjliggöra för barn och unga
Hur får vi till fördelningsprinciper som möjliggör för barn och unga att aktivera sig?
Skriv med blå penna det som möjliggör för barn och unga att aktivera sig och skriv
med röd penna det som hindrar.
Grupp 1
Många hallar
Bra kommunikationer (SL)
Dedikerade hallar för respektive
förening
”Rättvis” per förening/antal lag
Vettiga tider
Tillgängligt och lätthanterligt
bokningssystem
Baserar princip på antal deltagare
Tider
Tillgängligheten
Bra lokaler
Föreningar – lag
Halltider
Ledare/tränare som ”kan” vara på plats
Optimera verksamheten 18 – 19.30
”guld tid”
Tillräckligt med tid i ändamålsenliga
lokaler
Prioritera barn + unga vid fördelning

Grupp 1
Seniorverksamhet som tar lämpliga
tider
Tidiga tider – krock med skolan/hinner
inte
Ekonomi/kostnad
Kommunikationer
Säsong
Tävlingsprion
Anpassningar
Ledare
15.00 Svårt för verksamheten både
ledare och aktiva
Individuella idrotter och lagidrotter har
olika förutsättningar
Brist på tider i ändamålsenliga lokaler
Utmaning i schemaläggning
Sena tider funkar inte för barn –
trängsel om ”bra” tider

Grupp 2
Föreningar
Lokaler rätt utrustade
Tillgång till lokaler

Grupp 2
Nyttjandegrad
24/7 När kan lokaler utnyttjas bäst!
Samarbeten mellan verksamheter
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Information
Lokaler
Billiga lokaler
Anpassade bra tider efter ålder
Fler ledare, ungdomsledare
Enklare hantering av tider när inte
används
Anslagstavla lediga tider/lokalen
Samarbeten över idrotten – utnyttja del
av lokal typ värma upp när andra har
avslutsövning
Lätttillgängligt
”Samlad lokal”
Passande tider för just unga
Information
Föreningsvänlig kommun
Bra tillgänglighet
Låga hyror
En ”egen hall per idrott
Billiga hyror
Bra material
Bra halltider
Enkel admin
Bra ledare och ledarutbildning
Lättillgängliga hallar och spontanytor
Beachhandbollplaner

Föreningar/ ”staffing”
Regler som hindrar tillväxt av deltagare
Viss åldersgruppering
Dåligt anpassade lokaler (vissa)
Idrotter jackar i varandra
Sena tider till unga barn
Möjlighet till spontanidrott
Ledarbrist
Sportcenter med mulitsportmöjligheter
saknas
Ej synkade idrotter (tider och aktiviteter
för samma åldrar)
Halltider som inte passarför
åldersnivåerna
Avsaknad av biutrymmen i hallarna
(uppvärmning/fys/samtal)

Del 2
Att möjliggöra för föreningar
Nuvarande fördelningsprinciper lyfts fram genom att grupperna på tid får fokusera på
styrkor – utmaningar – orsaker – lösningar. Längst tid läggs på att diskutera
lösningar på de utmaningar man har identifierat i grupperna. Därefter fick samtliga
närvarande tre röda pluppar att placera ut på det med högst prioritet och 2 blå
pluppar att placera ut på det med lägst prioritet.
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Grupp 1
Styrkor

Utmaningar

Orsaker

Lösningar

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Rättvist mellan
föreningar (1 röd)
Gäller t.o.m 20 år
(4 blå)
Etablerad
hyresgäst
(trygghet)
Föreningar ska
meddela om tid ej
används
Bra med sex
punkter
Att det finns en
prioriteringsordni
ng

•
•

•
•

Språket
Representationsla
g?
Svårt att växa (1
röd)
Tilldela
”huvudarena”
låser
föreningarnas
verksamhet till
plats
Avbokningsrutiner
och ”signalsystem”
LEDIG TID (1 röd)
Antal lag/grupp i
fördelning som
också blir optimalt
för verksamhet (1
röd)
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•
•

Olika
förutsättningar
Olika behov
Lokal utbudet (1
röd och 1 blå)
Is
Friidrott inne (1
röd)

•
•
•
•

•

Bokningssystem så
att alla tider
utnyttjas (10 röd)
Tider ska avbokas
så att det frigörs
till andra
Konsekvens? Om
tider inte avbokas
(6 blå)
Optimera de tider
vi får (3 röd)
Samträning
mellan idrotter (2
röd och 2 blå)
Goda exempel :
Frölunda SK, IK
Frej, Boil
Definiera
representationslag
om det ska finnas
med? (1 blå)
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Grupp 2
Styrkor
• Godkänd
arena,
representatio
nslag (1 röd
och 2 blå)
• En hall dedikerad
för
idrotterna
• Premierar
barn och
ungdom
• Förlorar
tider vid
upprepad
misskötsel
• Tydliga
• Hänsyn till
ålder
• Etablerad
hyresgäst
behåller
tider (1 röd)
• Träning i
”icke”
godkänd
hall/arena

Utmaningar
Orsaker
• Svårt för nya
• Ej
idrotter/föreninga
anpassade
r att få tider
hallar
• Ej plats för
• Låg
kompletteringsakt
samverkan
ivitet
mellan
föreningar
• Utveckling/utökni
(2 röd)
ng av
aktiviteter/verksa • Ej
mheter
kompletter
ande
• Luddig/svår att
lokaler för
förstå (6 blå)
fys och
• Vad är ”godkänd”
uppvärmni
förening
ng
• Lediga
tider syns
ej
• Lång
avboknings
tid
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Lösningar
• Transparanta tider
• Enklare lösning
för avbokning och
bokning av
strötider
• Fler biytor för
kompletteringsakt
iviteter (1 röd och
1 blå)
• Smarta
låslösningar
• Tydligare/konkret
a
nivågrupperingar
- med exempel
(3 röd)
• Långsiktig
planering av
verksamhet och
behov från
föreningar (4 blå)
• Skapa former för
samutnyttjande av
anläggningar –
uppmuntrar (1 röd
och 1 blå)
• Tillgång till
utrustning

