Ljusnarsbergs Kommuns policy rörande
kommunala idrottshallar.
”Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla människor kan och vill utvecklas, ta
ansvar, göra ett gott arbete, lära sig och vara delaktiga.
Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet med människor visar vi empati och
engagemang.”

Kommunens idrottshallar är i första hand till för undervisning i grundskola/förskola.
Föreningslivet ges kostnadsfritt tillträde utanför skolan/förskolans öppettider och
näringsliv/privatpersoner ges tillfälle att hyra hallen på de tider som inte nyttjas av de båda
första grupperna.
Hyreskostnad enligt nedan:
Per timme

Heldag

Ljusnarshallen

300kr

1500kr

Garhyttans gymnastiksal

200kr

1000kr

För uthyrning till näringsidkare skrivs individuella avtal där parterna kommer överens om
nyttjandet. För uthyrning till privatpersoner ges endast sportaktiviteter rätt att hyra hallarna.
Aktiviteter som barnkalas, fester etc får ej hållas i idrottshallarna.
Föreningar, näringsidkare och privatpersoner tecknar avtal med kommunen om nyttjanderätt.
Bokning av idrottshallarna sker i kommunens digitala bokningssystem avsett för detta
ändamål. I alla avtal med föreningar, näringsliv och privatpersoner beskrivs hur lokalerna ska
skötas och i vilket skick de skall lämnas. Eventuella felanmälningar görs till kommunens
fastighetsavdelning. I de fall då lokalerna lämnats i ett skick som inte uppfyller avtalets krav

kommer hyrestagaren faktureras eventuella kostnader som uppstår för kommunen i samband
med återställandet.
Ingen alkohol, tobak, narkotika eller doping får förekomma i samband med nyttjande av
idrottshallarna.

Fördelningsprinciper
Halltider tilldelas utifrån följande principer angivna i den ordning de prioriteras.
1. Skolans verksamhet äger alltid företräde, exempelvis undervisning, mässor och
konserter.
2. Fördelningen av lokalerna ska ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att ingen
diskrimineras p g a kön.
3. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund bereds halltid
före träningsverksamhet. Tävlingar, lördag — söndag, bryter också bokad träning om
tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället
4. Föreningar bereds halltid före näringsliv/privatpersoner.
5. Inomhusidrotter och säsongsberoende verksamhet ges halltid före utomhusidrott.
6. Barn och ungdomsverksamhet ges halltid före vuxnas aktiviteter.
7. Många utövare per verksamhetstillfälle ges halltid före verksamheter med få utövare.
Förtydliganden och definitioner till ovanstående:
•

•
•
•
•
•
•

Föreningar som bedriver verksamhet i kommunens idrottshallar skall dela samhällets
demokratiska värderingar, skall demokratiskt ha valt en styrelse och antagit stadgar,
föreningens stadgar skall vara utformade enligt vedertagna demokratiska principer i
Sverige samt föreningen skall vara öppen för alla människor, oavsett religion, ålder,
kön, nationalitet, sexuella preferenser eller psykiska och fysiska förutsättningar.
Barn och ungdomsverksamhet har företräde till tider före klockan 20.00
Ungdomsverksamhet är aktiviteter som genomförs med barn/ungdomar upp till och
med 20 år.
Idrottsverksamhet genomförs om idrotten stöds av ett specialidrottsförbund hos RF
Tävlingsverksamhet genomförs om tävlingen är sanktionerad av respektive
specialdistrikts-förbund eller specialidrottsförbund.
Inomhusidrott är de verksamheter som uteslutande är hänvisade till inomhusarenor.
Tävlingssäsong är den tid på året då idrottens huvudsakliga verksamhet bedrivs. För
fördelningsprinciperna innebär detta att sådan verksamhet som huvudsakligen bedrivs
inomhus även under vintermånaderna oktober tom mars prioriteras (tilldelas tid) före
verksamheter som har sin huvudsakliga säsong under övriga månader.

