
Bättre förhållanden för idrott via samarbete  
mellan kommun och föreningar

Föreningarnas  
delaktighet i  
planeringen

Kommunen Föreningen

Säkerställande av  
användarvänlighet

Lösningar som stöder 
samarbete och gränsöver-

skridande aktivitet

Hållbar 
utveckling

• utnyttjar föreningarnas samarbetsforum vid  
 prioriteringen av de lokala behoven  

• säkerställer att idrottsplatserna och utvecklingsplanerna motsvarar  
 föreningarnas behov, viktigt är bl.a. idrottsplatsernas utrustning och  
 dimensionering, tillräckliga kringutrymmen (lager, omklädnings- och  
 duschrum, platser för kompletterande träning)

• utnyttjar grenförbundens expertis i ett tidigt skede av  
 planeringen av idrottsplatser

CENTRALA PRINCIPER:

• följer med idrottsplatsernas användningsgrad och uppdaterar  
 regelbundet sina principer för fördelningen av träningstider 

• stöder föreningarna genom god planering av träningstider  
 och förmånlig prissättning 

• organiserar tillträdet till idrottsplatserna så att det möjliggör  
 längre användningstider  

• minimerar den övriga användningens påverkan på fasta träningstider  

• säkerställer att lokalerna är tillgänglighetsanpassade och  
 tillgängliga för alla användare 

• sköter samarbetet mellan olika sektorer inom kommunen

• främjar planeringen och användningen av idrottsplatser  
 också över kommungränserna  

• uppmuntrar föreningarna till samarbete

• möjliggör privata projekt genom koordinering av helheten

• planerar idrottsplatser långsiktigt med inriktning på flexibilitet,  
 olika användargrupper och jämställdhet 

• främjar miljömedveten användning av idrottsplatser  
 (trafik, energi, sopsortering).

• är aktiv och tar initiativ till samarbete med kommunen 

• deltar i föreningarnas samarbetsforum 

• för fram föreningens centrala behov vid rätt tidpunkt (idrottsplatsernas  
 utrustning och dimensionering, kringutrymmen, gemenskap)  

• utnyttjar grenförbundets stöd och expertis 

• använder träningstiderna effektivt, t.ex. bedriver kompletterande  
 träning på annan plats

• följer med användningen och meddelar i god tid  
 om en träningstid inte används 

• är aktiv i fråga om lokalhanteringen (t.ex. s.k. egenkontroll) och  
 utnyttjar alla användningstider  

• är flexibel och förutser konsekvenserna av övrig användning av lokalerna

• informerar användarna om tillgängligheten 

• är aktiv inte bara i fråga om grenspecifika idrottsplatser utan  
 även vid utveckling och användning av idrottsplatser vid skolor 

• analyserar möjligheter över kommungränserna och  
 i samarbete med privata aktörer

• eftersträvar samarbete med andra föreningar 

• förutser behoven långsiktigt 

• använder idrottsplatserna miljömedvetet: energi, vatten, sopsortering 

• agerar miljömedvetet vid inköp av utrustning.  


