
Riktlinjer för uthyrning av lokaler och anläggningar Jokkmokks 
kommun 
 

Målsättning      
 
Målsättningen skall vara att vid alla bedömningar noga beakta: 
   
att så många som möjligt ska kunna nyttja kommunens anläggningar. 
 
att kvinnor och män får lika möjligheter att nyttja anläggningarna. 
 
att de sporter som har vinter som säsong har företräde före sommarsporterna under 
vintersäsongen. 
 
att omfattande ungdomsverksamhet prioriteras. 
 
att ungdomsgrupper i åldern 5-15 år erhåller sina tider fram till kl. 20.00. 
 
att aktiviteter för många bör prioriteras före verksamhet med få deltagare. 
 
Att hänsyn tages till lokala geografiska förutsättningar. 
 
att verksamhetens art och omfattning avgör vilken storlek på lokal som skall tilldelas. 
 
 
Bedömningsgrunder Prioritering mellan olika hyresgrupper: 
 
Hyresgäst  Verksamhet 
 
1. Förening, bidragsberättigad Säsongsanpassad aktivitet som bedrivs i 

tävlingsform sanktionerad av resp 
specialförbund, (ex. handboll, basket, 
volleyboll). 

 
2. Förening, bidragsberättigad Säsongsanpassad aktivitet som bedrivs i 

tävlingsform indiv. (ex badminton, 
bordtennis, tennis). 

 
3. Förening, bidragsberättigad Ej säsongsanpassad aktivitet som 

bedrivs i tävlingsform (ex. fotboll, 
ishockey, skidor). 

 
4. Korporationsförbund Olika aktiviteter i regi av lokalt 

korpförbund, vilket arrangeras inom 
kommunen. 

 



5. Förening, bidragsberättigad Olika idrottsliga aktiviteter av förening 
som i huvudsak icke bedriver idrottslig 
verksamhet och ej är ansluten till 
speciellt förbund. 

 
6. Enskild Aktiviteter som enskild kommunmedlem 

bedriver. 
 
7. Övrigt För sent inkomna ansökningar. 
  
 

Fördelning av tider för tävlingsverksamhet och övriga 
arrangemang. 
 
Tävlingsmatcher/tävlingar, ungdomstävlingar, träningsläger samt 
seriematcher/tävlingar ska i största utsträckningar läggs på egen 
träningstid. 
 
Slutspel-, kvalspel-, cupspelsmatcher kan bokas in på annans träningstid 
förutsatt att bokning görs i god tid. 
 
Övriga arrangemang bör inte annat än i  undantagsfall få bryta  
föreningars tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Matcher, tävlingar och arrangemang utöver ordinarie program skall 
bokas minst 10 dagar före den aktuella dagen. 
 
Inställda matcher, tävlingar eller arrangemang. 
 
Inställda matcher, tävlingar eller arrangemang måste ovillkorligen 
meddelas till kultur- och fritidskontoret senast 7 dagar före 
arrangemangsdagen. 
 
Inbokad men ej utnyttjad träningstid, som ej avbokats kan medföra att 
föreningen eller förhyraren mister bokade tider. 
 
 
ANSÖKAN OM TIDER 
 
Alla ansökningar ska göras skriftligt. 
 
  


