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KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGENS 

PRIORITETSORDNINGAR FÖR BOKNINGAR 
 

ALLMÄNNA REGLER 
Avser konstgräsplaner, friidrottsanläggning, skolgymnastiksalar, bassänger och idrottslokaler 
på Höganäs Sportcenter, Eric Ruuths verksamhetslokaler samt förvaltningens biblioteks- 
och kulturlokaler.  

 

 För att hyra kultur- och fritidsförvaltningens lokaler under obemannade tider ska man 
ha fyllt 18 år. I lokalen, på anläggningen eller i anknytning till densamma är rökning, 
alkohol* och droger förbjudet. Bokningskontrakt får ej överlåtas till annan part.  

 Vardagar fram till 19.00 prioriteras ungdomsträning (7- 20 år). Vardagar efter 19.00 
tilldelas seniorlagen tider**. 

 Tävlingsverksamhet går före träning och bokas senast 14 dagar innan.  

 Träningsmatch ska i första hand bokas på den egna träningstiden, och får inte bokas 
senare än 14 dagar före matchdag. 

 Avbokningar görs senast sju dagar innan bokad tid annars faktureras denna. 

 Högre division ger företräde. 

 Preliminära bokningar ska bekräftas senast 14 dagar innan bokat tid.  

 Evenemang och arrangemang som är viktiga för kommunen har företräde 
framför träning. Bokas i dialog med berörd verksamhet som tar ställning och 
beslutar om prioritetsfrågan. 

 Lägerverksamhet bokas i dialog med berörd verksamhet som tar ställning och 
beslutar om prioritetsfrågan. 

 Aktörer som inte kommer in med bokningsönskemål innan satta deadlines kan 
inte dra eventuell fördel av prioritetsordningen. 

 Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att bryta prioriteringsordningen vid 
speciella tillfällen.  

 

* Undantag Tivolihuset och Café Amanda 

**Undantag Eric Ruuths replokaler där ungdomar alltid prioriteras. 

 

KONSTGRÄSPLANER I HÖGANÄS KOMMUN 

 
1. Fotbollsföreningar där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år.  

 För seniorlag gäller högsta seriespel (fördelning enligt varannan princip) 

 För ungdomslag tilldelas antalet tider utifrån andelen aktiva medlemmar 7-20 år, 
oberoende av seniorlagens placering (fördelning enligt varannan princip) 

 
2. Övriga föreningar i Höganäs kommun 
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3. Kommunal verksamhet  
4. Förening och kommunal verksamhet från annan kommun 
5. Företag/privata aktörer 

 

Gällande prioritet gäller utifrån seriespel: 

1. Allsvenskan jämställs med damallsvenskan 
2. Superettan jämställs med elitettan 
3. Herrarnas division 1 jämställs med damernas division 1 
4. Herrarnas division 2-3 jämställs med damernas division 2 
5. Herrarnas division 4-8 jämställs med damernas division 4  

 

Säsongen delas upp i tre block; januari-april, maj-augusti samt september-december 

FRIIDROTTSANLÄGGNINGEN PÅ HÖGANÄS SPORTCENTER 

 

1. Friidrottsföreningar där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år. 

 Högsta serie eller likvärdigt 

 För ungdomsträning tilldelas antalet tider utifrån andelen aktiva medlemmar 7-20 
år, oberoende av seniorverksamhetens resultat. (fördelning enligt varannan 
princip) 

 
2. Övriga föreningar i Höganäs kommun 
3. Kommunal verksamhet  
4. Förening och kommunal verksamhet från annan kommun 
5. Företag/privata aktörer 

 

SKOLGYMNASTIKSALAR I HÖGANÄS KOMMUN  

Är bokningsbara vardagar från 16.00 samt helger.  

 
1. Föreningsverksamhet där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år 

 

 För seniorlag gäller högsta seriespel (fördelning enligt varannan princip) 

 För ungdomsföreningar tilldelas antalet tider utifrån andelen aktiva medlemmar 
7-20 år, oberoende av seniorlagens placering (fördelning enligt varannan princip) 

 Verksamhet som kräver den fasta utrustning och ytan som finns i lokalen 

2 Förening där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år och som har sin 
ordinarie verksamhet utomhus  

3 Övriga föreningar i Höganäs kommun 
4 Kommunal verksamhet  
5 Förening och kommunal verksamhet från annan kommun 
6 Företag/privata aktörer 
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BASSÄNGER OCH IDROTTSLOKALER PÅ HÖGANÄS SPORTCENTER  

 (Gäller inte multibassängen, se nästa avsnitt)  

1. Föreningsverksamhet där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år 

 

 För seniorlag gäller högsta seriespel (fördelning enligt varannan princip) 

 För ungdomsföreningar tilldelas antalet tider utifrån andelen aktiva 
medlemmar 7-20 år, oberoende av seniorlagens placering (fördelning enligt 
varannan princip) 

 Verksamhet som kräver den fasta utrustning som finns i lokalen 
 

2. Förening där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år och som har sin 
ordinarie verksamhet utomhus  

3. Övriga föreningar i Höganäs kommun 
4. Kommunal verksamhet  
5. Förening och kommunal verksamhet från annan kommun 
6. Företag/privata aktörer 

 

MULTIBASSÄNGEN PÅ HÖGANÄS SPORTCENTER 

1. Verksamhet för personer med funktionsvariation 

2. Rehabiliterings- och habiliteringsverksamhet  
3. Föreningsverksamhet där minst 75 % av deltagarna är mellan 7 och 20 år  
4. För ungdomsföreningar tilldelas antalet tider utifrån andelen aktiva medlemmar 7-

20 år, oberoende av seniorlagens placering (fördelning enligt varannan princip) 
5. Övriga föreningar i Höganäs kommun 
6. Kommunal verksamhet  
7. Förening och kommunal verksamhet från annan kommun 
8. Företag/privata aktörer  

 

REPLOKALER 

1. Ungdomar upp till 19 år  

2. Föreningar med målgruppen barn- och unga  

3. Övriga föreningar 

4. Företag/privata aktörer  

 

KULTURLOKALER  

 Bokningar av Café Amanda, Hörsalen och Tivolihuset görs löpande.  

 Tivolihuset hyrs endast ut till föreningar, företag och kommunala 
verksamheter. 

 Önskemål om tilläggstjänster såsom möblering och teknikhjälp bokas senast 
14 dagar innan genomförandet.  
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