
Föreningsservice 

foto JN

Nyhetsbrev 
Nu är våren snart här! Några bakslag ska vi ha men sakta 
och säkert kommer den.  

Vad har hänt? 
Grässäsongens träningstider är klara och säsongens seriematcher rullar 
in. Även hösten istider i våra hallar är på god väg att färdigställas (tack 
för samarbete till berörda föreningar). 
Mycket positiv återkoppling efter Bandy VM P19, bra jobbat! 

Vad har vi framför oss? 
Inbjudan till årets föreningskonferens kommer inom kort, sista 
anmälningsdag är 4/5.  
Helgen v14 är det handbolls cup och helgen v 16 är det innebandy cup. 
Många människor kommer att vara i rörelse i vår kommun, så kul att det 
kommer igång efter pandemi. 
V 15 är det påsklov, är du nyfiken på aktiviteter så titta in på 
Katrineholms hemsida, Katrineholms kommun , under Dags för lov. 

Fotograf: Martin Olsson 

https://www.katrineholm.se/


 

Nytt på sportcentrum 
Föreningsservice kommer från den 19 april finnas i Duveholmshallen och ha P-salen som 
utgångspunkt och kontor. Vi finns här vardagar mellan kl. 08:00- 16:00. Med anledning av 
detta så kommer P-salen inte längre att vara uthyrningsbar. 
I simhallen har vi nu en ny arbetsledare, Klara, vi välkomnar henne och hoppas att hon ska 
trivas. 

Vill även informera om att ni som har förslag/önskemål om större investeringar (över 2 
prisbasbelopp) kan skicka in dem via vår e-tjänst; https://e.katrineholm.se/synpunkt  
senast den 15/4 för att den ska hinna med till kommunens kommande budget.  

 

Viktiga datum 

• Säsongsansökan för inomhusperioden är öppen sedan 1/4 sista 
ansökningsdag 1/5. 

 

Övrigt 
Ett dokument med förtydligande om prioritetsordningen i kommunens 
lokaler och anläggningar har tagits fram. Det är ett förtydligande och 
alltså inga nytagna riktlinjer. 

Tips! 
15 miljoner i finansieringsstöd för sommarjobb  

På grund av pandemin finns risk att ungdomar inte får sommarjobb, 
därför satsar nu Region Sörmland 15 miljoner kronor på att ge 
kommuner, föreningar och organisationer möjlighet att anställa 
ungdomar. 
Om stödet är aktuellt för er verksamhet att söka – läs mer och ansök här. 
Ansökan öppnar på måndag, den 4 april och håller öppet till 30 juni 
2022. https://regionsormland.se/feriejobb 

 

https://e.katrineholm.se/synpunkt
https://e.katrineholm.se/synpunkt
https://regionsormland.se/feriejobb
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Fördelning i Katrineholms 
kommun lokaler-och 
anläggningar 

 

Tider i kommunens lokaler och anläggningar fördelas enligt en prioritetsordning där 
barn -och ungdomsverksamhet har förtur när det gäller ansökta tider.  
 
Föreningslivet är en stor och viktig del i Katrineholm. I enighet med kommunens 
riktlinjer vill vi främja barn -och ungdomars fritid och hälsa genom att ge förmån till 
tider som lämpar sig för barn och unga. Kommunen vill därtill främja de som utför 
yrkesmässig idrott samt i den högre skalan i seriesystemet för att ge bra 
förutsättningar för fortsatt verksamhet i hög rang.  
 

1. Barn - och ungdomsverksamhet 
2. Elitverksamhet, samt högst och näst högst i seriesystem 
3. Föreningar i seriesystem 
4. Övriga föreningar, motionärer, privatpersoner  

 

Ovan prioritetsordning är med undantag för de arrangemang, cuper och läger som kan komma 
att arrangeras i kommunens lokaler och anläggningar. Externa bokningar ligger till grund för att 
möjliggöra reducerad taxa för lokala föreningars verksamhet. Här gäller även våra allmänna 
villkor (se sid. 2-3). 
Prioriteringsordningen är även med undantag för tider som avsätts för allmänheten. 
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Allmänna villkor- 
lokalbokningen   

 
Kommunens lokaler och anläggningar hyrs endast ut till personer som är myndiga 
och har rätt att ingå avtal. Dina personuppgifter registreras när du gör en bokning i 
systemet, det är därför viktigt att du inte skickar känslig information.   
  
Personuppgifterna kommer varken överföras eller säljas till extern part. Vi behandlar dina 
personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).   
  
Det är Du som ansvarar för verksamheten under din hyresperiod. Du förbinder dig att se till att 
god ordning upprätthålls och ansvarar för de personer, både barn och vuxna, som befinner sig 
på platsen under bokad tid. Deltagarna får endast vistas där samtidigt som du.   
  
Rökning, alkohol, droger och doping är absolut förbjudet i alla lokaler och anläggningar.   
Du ska vid ankomst kontrollera lokalen/anläggningen och dess utrustning. I de fall avvikelser 
upptäcks ska detta anmälas till Lokalbokningen senast nästkommande vardag. När du lämnar 
lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad, utrustningen ska stå på anvisad plats och 
fönster, dörrar, kranar vara låsta och stängda. Eventuella omklädningsrum får användas 30 
minuter före och efter bokad tid.   
  
Det är Din uppgift att se till att nödutgångarna inte blockeras, att maxantal ej överskrids och att 
obehöriga ej släpps in i lokalen. Du ska ta del av utrymningsplanen för lokalen/anläggningen och 
räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning.   
  
Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. Till exempel 
fotbollar och skor, som inte får lämna märken i golvet.   
  
En hyresgäst som inte följer bokningsreglerna eller som orsakar skada på lokal eller dess 
utrustning kan bli betalningsskyldig gentemot kommunen för kostnader i samband med detta.  
  
  
Begränsningar   
Lokaler hyrs endast ut till hyresgäster som uppfyller kommunens krav på att bedriva 
verksamhet. Lokalbokningen gör bedömningen, men får vid svårbedömda fall överlämna 
ärendet till Sportcentrums chef.   
  
Kommunen kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar och planer så 
fort önskemål uppstår då hallar och planer redan kan vara fullbokade.   
  
Skol-, barnomsorgs- och fritidsverksamhet har bokningsföreträde på vardagar mellan kl. 8.30 
och 16 (vissa avvikelser kan förekomma). De ges förtur till lokaler som ligger i eller i anslutning till 
verksamhetens hemvist.   
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Privatpersoner, företag och grupper som inte utgör en ideell förening får även boka tider i 
lokaler och anläggningar efter dessa villkor. Kommunen har förtur till sina lokaler/anläggningar 
och har rätt att avboka din tid. Om kommunen behöver lokalen för egen del får du meddelande 
om det senast 2 dagar före bokad tid. Träningspass i våra lokaler får alltid ge vika för 
tävlingsarrangemang. I så fall får du meddelande om detta senast 8 dagar före bokad tid.   
  
Regler för arrangemang, cuper och turneringar   
Föreningarnas ordinarie verksamhet utgör grunden för fördelningen av tider. Större 
arrangemang, cuper och turneringar kan leda till förändring av fördelade tider. Prioritering 
mellan cuper och turneringar utgår från en samlad bedömning.   
  
Regler för avbokning och avstängning   
En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen senast 48 
timmar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras hyresgästen en 
tilläggsavgift om 500 kr utöver hyresavgiften.   
  
Vid avbokning av arrangemang, cuper, läger eller andra större evenemang gäller följande 
avbokningsavgift:   
1 - 14 dagar innan arrangemanget= 75 % av hyran 15 - 30 dagar innan arrangemanget= 50 % av 
hyran 31 - 60 dagar innan arrangemanget= 25 % av hyran   
Poststämpel eller datum för skickat e-brev gäller som avbokningsdatum för samtliga 
avbokningar.   
  
Om kommunens bokningsregler inte efterföljs eller om hyresgästen har obetalda skulder till 
kommunen riskerar denne att bli avstängd för framtida bokningar.  
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