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Principerna för användning av lokaler som Sjundeå kommuns bildningsavdelning
förfogar baserar sig på idro�slagen (390/2015) 5 §, lagen om kommunernas
kulturverksamhet (166/2015) 5 §, lagen om fri� bildningsarbete (632/1998) samt lagen
om allmänna bibliotek (1492/2016) 6 §.

Enligt idro�slagen är det kommunernas uppgi� a� skapa allmänna förutsä�ningar för
idro� på lokal nivå. I lagen föreskrivs a� kommunen ska skapa förutsä�ningar för
kommuninvånarnas idro�sutövning genom a�:

1. ordna idro�stjänster samt mo�on som främjar hälsa och välbefinnande med
tanke på olika målgrupper;

2. stöda medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt
3. bygga och driva idro�sanläggningar.

Enligt lagen om allmänna bibliotek har e� allmänt bibliotek har �ll uppgi� a�:

1. erbjuda �llgång �ll material, informa�on och kulturellt innehåll;
2. �llhandahålla en mångsidig och �dsenlig samling;
3. främja läsning och li�eratur:
4. �llhandahålla informa�onstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och

användning av informa�on och för a� främja en mångsidig läskunnighet;
5. erbjuda lokaler för lärande, fri�dsintressen, arbete och medborgarverksamhet,
6. främja en samhällelig och kulturell dialog.

För a� e� allmänt bibliotek ska kunna sköta de uppgi�er som avses i 1 mom. ska det ha
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ändamålsenliga lokaler, modern utrustning samt en �llräcklig och kunnig personal.

Enligt lagen om kulturverksamhet är det kommunens uppgi� a� ordna
kulturverksamhet. För a� genomföra denna uppgi� ska kommunen

1. främja likvärdig �llgång �ll och mångsidigt bruk av kultur och konst,
2. skapa förutsä�ningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell

konstnärlig verksamhet,
3. främja utövande av kultur och konst samt medborgarverksamhet som anknyter
�ll dessa,

4. erbjuda möjligheter �ll målinriktad konst- och kulturfostran inom kulturens och
konstens olika former och områden,

5. främja bevarande och bruk av kulturarvet och verksamhet som stöder och
utvecklar den lokala iden�teten,

6. främja kultur och konst som en del av invånarnas välfärd och hälsa, delak�ghet
och samhörighet samt den lokala och regionala livskra�en,

7. främja kulturell samverkan och interna�onell verksamhet samt u�öra andra
åtgärder som har samband med kultur och konst.

Vid ordnandet av uppgi�erna enligt 1 mom. och �llhandahållandet av tjänster som
anknyter �ll dessa uppgi�er ska kommunen beakta lokala förhållanden och resurser
samt behoven hos olika befolkningsgrupper.

Medborgarins�tutens verksamhet föreskrivs av lagen om fri� bildningsarbete.

Enligt alla ovannämnda lagar ska kommunen stöda och erbjuda möjligheter och
utrymmen för kommuninvånarnas fri�dsverksamhet.

I Sjundeå kommun förfogar bildningsavdelningen över användningsturer i
Bildningscampuset Sjundeå hjärta samt kommunens övriga utbildnings-, hobby- och
idro�splatser.

I de förnyade principerna har man ändrat �dtabellen för a� söka och bli beviljad
utrymmen för a� bä�re motsvara bildningsavdelningens övriga tjänsters �dtabell
(skolåret).

I utrymmen Sjundeå kommun förfogar över har ändringar kommit eller är på
kommande.

Utrymmesanvändningen har ökat i och med ibruktagningen av Bildningscampuset
Sjundeå hjärta. Principerna för användning av utrymmen har preciserats utgående från
erfarenheterna under hösten 2022. I principerna har man även beaktat ärenden som
kommunen och utrymmet användare har ansvar över samt extra tjänster kommunen
erbjuder med skild prissä�ning.

Fanjunkars har förvaltats av kommunen från och med 1.1.2023. Badets
bassängavdelning, gymnas�ksal och gym överförs �ll kommunens förvaltning under
våren ifall e� avtal sluts med utrymmenas ägare. För Pickalas konstgräsplans del har
förhandlingar även förts med Siun�olaisen liikunnan ystävät ry och kommunens
tekniska väsende.
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Inga väsentliga ändringar har gjorts i delningsgrunderna för användningsturer.
Ändringarna gäller främst det prak�ska skötandet av ansökning och beviljande av
användningsturer. I fortsä�ningen kommer utrymmessökning, beviljande och
fakturering av alla bildningsavdelningens utrymmen a� ske elektroniskt via
utrymmesbokningssystemet Timmi. Systemet är för �llfället i testanvändning inom
kommunen och under våren informeras mer om kommuninvånarnas användning.

På grund av de�a ska även Användningsavgi�er för de utrymmen som Sjundeå
kommuns bildningsavdelning förfogar över uppdateras och de föreslås tas i bruk från
och med 1.3.2023.

Enligt Sjundeå kommuns förvaltningsstadga 73 § 21 mom. är det bildningsnämndens
uppgi� och beslutanderä� a� besluta om planer som styr verksamheten inom
uppgi�sområdet.

Bildningsdirektörens förslag

Bildningsnämnden beslutar godkänna användningsprinciperna för de utrymmen som
Sjundeå kommuns bildningsavdelning förfogar över från och med 1.3.2023, som
sam�digt upphäver de nuvarande användningsprinciperna för de utrymmen som
bildningsavdelningen förfogar över fr.o.m. 19.11.2020. Användningsprinciperna
uppdateras i fortsä�ningen enligt behov.

Bildningsnämnden beslutar justera ärendet på mötet.

Beslut

Enligt förslaget.

De�a ärende justerades på mötet.

Bilagor

Principer för användning av lokaler

Beslutshistorik

« Palaa edelliselle sivulle
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