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Principer för användning av lokaler som Sjundeå kommuns
bildningsavdelning förfogar över fr.o.m. 19.11.2020

1. Ansökning och beviljande av användningstur

Regelbundna turer (veckovis regelbundet upprepade turer) kan man ansöka om året runt, men
de ansökningar som kommit inom ansökningstiden behandlas först. Ansökningstiderna för de regelbundna
turerna under grundperioden 1.9–31.5 och sommarperioden (skolornas sommarlovsperiod) tar slut 30.4 och
besluten fattas före 31.5.
Man kan kontinuerligt ansöka om enskilda turer.

Beviljandet av turer styrs av Sjundeå kommuns ifrågavarande förvaltningsstadgar samt detta dokument.
Turerna beviljas med tjänsteinnehavarbeslut av tjänsteinnehavaren som ansvarar för fritidstjänster.

Om de regelbundna turerna och de enskilda turerna skickas ett tjänsteinnehavarbeslut samt anvisningar för
rättelseyrkan till den person som anmälts som kontaktperson antingen per post eller per e-post. Ur beslutet
framgår följande uppgifter:

· Turens mottagare och turens kontaktperson
· Utrymme
· Turens tidpunkt (veckodag, klockslag samt turens start- och slutdag)
· Samt de undantagsdagar då man inte har tur vars uppgifter funnits tillhanda vid beviljningsfasen
· Avgifter för användningsturen

Turer beviljas för användning som är enhetlig med utrymmets bekräftade användningssyfte. Den som ansöker
om turen ska i sin ansökan uppge turerna användningssyfte och användargrupp. Den beviljade turen måste
användas till det syfte som uppgetts i ansökan och användargruppen ska under hela verksamhetsperioden
vara den som uppgetts i ansökan. Om möjliga avvikelser måste man förhandla med tjänsteinnehavaren som
beviljar turer, som löser ärendet från fall till fall. Tjänsteinnehavaren som beviljar turer kan låta bli att bevilja
en tur eller avboka en tur om turens användningssyfte inte är i enlighet med utrymmets användningssyfte eller
om användargruppen avviker från den som uppgetts i ansökan.

Beviljande av en tur och användning av utrymme förutsätter att sökande förbinder sig till att följa de direktiv
som givits i användningen av utrymmet.

Innehavaren av användningsturen får inte överlåta sin bokning till en tredje part.

2. Delningsgrunder för användningsturer

2.1 Idrottsplatser

Idrottsplatsernas användningsturer beviljas på basis av ansökningarna i följande ordning:
· Sjundeå kommuns egen verksamhet och verksamhet ordnat av Sjundeå kommun
· Hiiden opistos och Medborgarinstitutet i Kyrkslätts verksamhet
· Idrottsverksamhet för barn och unga av idrottsföreningar, yrkesutövare och företag som är

registrerade i Sjundeå (alla användare av turen är under 18 år, exkluderat funktionärer)
· Specialgruppers verksamhet och verksamhet för anpassad motion av idrottsföreningar, yrkesutövare

och företag som är registrerade i Sjundeå
· Vuxen idrottsverksamhet av idrottsföreningar, yrkesutövare och företag som är registrerade i Sjundeå
· Idrottsverksamhet, evenemang och tillställningar arrangerade av övriga samfund och privatpersoner

från Sjundeå
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· Idrottsverksamhet, evenemang och tillställningar arrangerade av samfund och privatpersoner från
utanför kommunen

· Övrig verksamhet

2.2 Andra utrymmen

Användningsturer i andra utrymmen beviljas på basis av ansökningarna i följande ordning:
· Sjundeå kommuns egen verksamhet och verksamhet ordnat av Sjundeå kommun
· Hiiden opistos och Medborgarinstitutet i Kyrkslätts verksamhet
· Verksamhet för barn och unga av idrottsföreningar, yrkesutövare och företag som är registrerade i

Sjundeå (alla användare av turen är under 18 år, exkluderat funktionärer) och stödverksamhet för
evenemang och tävlingsverksamhet

· Specialgruppers verksamhet av föreningar, yrkesutövare och företag som är registrerade i Sjundeå
· Vuxen verksamhet av föreningar, yrkesutövare och företag som är registrerade i Sjundeå
· Verksamhet, evenemang och tillställningar arrangerade av övriga samfund och privatpersoner från

Sjundeå
· Verksamhet, evenemang och tillställningar arrangerade av samfund och privatpersoner från utanför

kommunen
· Övrig verksamhet

Tjänsteinnehavaren som beviljar turer kan med grundad anledning avvika från ordningen som presenterats
ovan.

Tjänsteinnehavaren som beviljar turer kan låta bli att bevilja turer till en sådan sökande som har
vanskötta förpliktelser till Sjundeå kommun eller som inte följt de regler som gäller för användningen.

3. Användningsavgift och betalning

Utrymmenas användargrupper och användargruppsspecifika användningsavgifter har fastställt i en separat för
alla i kraft varande prislista som bildningsnämnden bekräftat. Som grund för avgiften är
bokningens varaktighet på principen börjande halv timme. Minimiavgiften är alltid minst en timme (60 min.).

En regelbunden tur och enskild tur ses som mottagen, ifall den inte avbokas. De regelbundna turerna
faktureras och fakturan skickas till den adress sökanden har angett i slutet av vår-, sommar- och höstperioden.
Faktureringen baserar sig på de uppgifter som angetts i ansökan om användningstur. Sökanden är ansvarig för
att kommunen har de rätta och aktuella uppgifterna för fakturering.

4. Avbokning av användningstur och övriga ändringar

För att så många behövande som möjligt skulle kunna använda utrymmen tillämpade för sin verksamhet samt
för att säkerställa övervakning, städning och aktuell fakturering på basis av behovet är det viktigt att man om
alla ändringar som gäller användningen av utrymmet anmäler så tidigt som möjligt till bildningsavdelningen på
adressen sivistystoimisto@siuntio.fi eller per brev Parkstigen 1, 02580 Sjundeå.

4.1 Regelbunden tur

Innehavaren av en regelbunden tur kan avboka den regelbundna turen genom att informera om detta per e-
post eller per brev till bildningskansliet inom 14 dagar från att beslutet tillkännagivits. Då verksamheten ändras
för innehavaren av turen, kan turen avbokas mitt i perioden. I så fall faktureras innehavaren för den
regelbundna turen tills tidpunkten då innehavaren skriftligt avbokat turen. En enskild användningstur av den
regelbundna turen kan inte avbokas.

mailto:sivistystoimisto@siuntio.fi
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4.2 Enskild tur

En enskild tur kan avbokas avgiftsfritt genom att meddela om saken per e-post eller skriftligt till
bildningskansliet minst 7 dygn före turen i fråga.

4.3 Tur avbokad av kommunen

Tjänsteinnehavaren som beviljar turer kan avboka turen på grund av särskilt skäl eller evenemang (turnering,
läger, match, skolans eget evenemang, kommunens eget behov el.dyl.). Avbokning av turen meddelas till
användaren minst 7 dygn före användningsturen. Turer som avbokats från tjänsteinnehavaren som beviljar
turers sida faktureras inte, alternativt returneras en redan erlagd betalning. Kommunen ersätter inte åt
användaren möjliga kostnader som orsakats av avbokningen av en användningstur.

Tjänsteinnehavaren som beviljar turer kan avboka en tur från en användare som har vanskötta förpliktelser till
Sjundeå kommun, eller som orsakar upprepade eller betydande skador i utrymmen eller deras lösöre, eller
använder utrymmet mot de direktiv som getts.

5. Användning av utrymmen

Användaren av utrymmet är ansvarig för verksamhet som ordnas i utrymmet.

Utrymmena ska användas enligt anvisningar som utrymmets förvaltare och ägare gett. Utöver grunddirektiven
ska användaren följa kommunens eller annan myndighetsaktörs tilläggsdirektiv under verksamhetsperioden,
som getts t.ex. av hygien- eller säkerhetsskäl.

Innehavaren av användningsturen har under användningsturen rätt att använda det lösöre eller de redskap
kommunen äger som hör till utrymmet, ifall deras användning inte har begränsats separat. Lösöre och redskap
ska användas enligt användningsturens beviljares direktiv och enbart enligt deras användningssyfte eller till
den gren de är syftade till. Efter turen ska man returnera lösöret och redskapen till de ställen som är menade
för dem.

Användaren av utrymmet ska se till at det inte under tiden utrymmet används eller efter turen vistas
oväsentliga personer, och att efter användningen är alla dörrar och fönster stängda och apparater och lampor
är avstängda. Användningen av rusmedel och tobaksprodukter samt rusiga personers vistelse i utrymmena är
inte tillåtet.

Användarens egna redskap och utrustning ska även samlas ihop efter användningsturen eller då användningen
av utrymmet tagit slut. Redskap och utrustning som orsakar skada i utrymmena får inte användas. Sjundeå
kommun ansvarar inte för användarnas personliga egendom eller klubbarnas egna redskap och saker.

Man ska omedelbart göra en anmälan om skador skett i utrymmen, på lösöre eller redskap
till tjänsteinnehavaren som beviljat användningsturen. Skador som orsakats med flit eller oaktsamt (inkl.
orsakade alarm) ersätts av innehavaren för användningsturen. Normalt slitage hör dock inte till kretsen för
ersättningsskyldigheten. Storleken av ersättningen och ersättningsskyldigheten löser tjänsteinnehavaren som
beviljat turerna.

Ifall man i utrymmet måste göra en städning som är mer utbredd än normalt efter användningen, uppbärs en
städningsavgift på 150 euro. Att ge ut en städavgift fastställs av tjänsteinnehavaren som beviljar turer.

Sjundeå kommun ansvarar inte för personolyckor som skett under användning av utrymmen eller för
kostnader som direkt eller indirekt gäller dem.
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6. Tillträde till utrymmen och förvaltning av nycklar

På vardagar övervakas skolornas utrymmen av vaktmästaren, som släpper in användarna till de utrymmen de
har tillgång till under sin användningstur. En nyckel överlämnas mot pant för innehavare av turer i skolor på
veckoslut och semestertider och allaktivitetshallens turer (en ansvarsperson / användningstur). Nyckeln ska
returneras till kommunen då användningsturen tar slut, enligt avtal eller då den bes om. Överlåtelse och
returnering sker på ett ändamålsenligt sätt som kommunen fastställt.

Innehavaren av användningsturen är ansvarig för den överlåtna nyckeln och dess användning. Kostnader som
orsakas av en borttappad nyckel uppbärs av användningsturens innehavare. De aktuella priserna för panten
och en borttappad nyckel uppges på kommunens www-sidor.

Den överlåtna nyckeln är Sjundeå kommuns egendom och kopiering, ändring eller skadegörelse av den mm. är
inte tillåtet.


