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Inledning
Botkyrka kommuns vision är att framtidens Botkyrka är en inspirerande plats
full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de
bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. I flera av kommunens strategiska
dokument, exempelvis Riktlinjer och policy för ett jämställt Botkyrka och
Botkyrkas kreativa strategi anges mötesplatser och möteslokaler vara viktiga i
arbetet med att nå visionen. Det främsta syftet med dessa lokaler är att de ska
finnas tillhanda för att stärka det civila samhället, förtroendet och samverkan
mellan medborgare och tilltro till demokrati. De är också en viktig del i att
uppnå hållbarhetsmålet Botkyrkas medborgare har förtroende för varandra och
demokratin.
För att uppnå de mål och visioner som satts upp är det därför av vikt att det
finns riktlinjer kring hur Botkyrka kommun ska arbeta och att ha en gemensam
utgångspunkt för tolkning av olika situationer som kan uppkomma.

Syfte med policy och riktlinje
Syftet med denna policy och riktlinje är att tydliggöra Botkyrka kommuns ansvar och ambitionsnivå när det gäller möteslokaler för medborgare i Botkyrka.
De ska också tydliggöra principer och prioriteringar avseende lokaluthyrning.
Mer detaljerade villkor för lokaluthyrning, fördelningsmodell samt taxor beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Dessa villkor återfinns på Botkyrka kommuns hemsida. http://www.botkyrka.se.

Definition - vad är en möteslokal?
En möteslokal är en plats där föreningar, ideella aktörer eller andra grupper
kan träffas för möten, diskussion, utbildningar, föreläsningar, planering eller
genomförande av verksamhet.
Lokalerna ska vara tillgängliga för alla medborgare i Botkyrka oavsett om man
är en förening, ett företag eller annan gruppering av privatpersoner. Dessa lokaler är avsedda att hyras ut per timme och ska vara tillgängliga via kommunens lokalbokning.
Lokaler avsedda för fester eller likande regleras i egen riktlinje.

Policy gällande Botkyrka kommuns möteslokaler



Botkyrkaborna ska känna sig hemma – vi behöver många bra möteslokaler i alla stadsdelar
Vi ska säkra att alla medborgare har tillgång till möteslokaler oavsett
funktionshinder och över sociala, etniska och religiösa gränser





Vi ska skapa möjligheter för medborgare från olika kommundelar i olika
åldrar och med olika social och etnisk bakgrund att träffas som ett led i att
stärka den sociala sammanhållningen
Vi ska skapa utrymme för kreativitet och ge Botkyrkabor möjlighet att
förverkliga idéer och mötas på kontrastrika platser
Vi ska stödja en mobilisering av det civila samhället och dess ideella organisationer kring gemensamma insatser för en interkulturell samhällsutveckling

Riktlinjer för Botkyrka kommuns möteslokaler













De möteslokaler som Botkyrka kommun erbjuder ska vara lättillgängliga
attraktiva och upplevas trygga av medborgarna. Detta gäller också vägen
till och från själva möteslokalen.
Lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade tex genom entréramp, hiss
mm och utgå ifrån ”Tillgängliga och användbara miljöer- riktlinjer och
standarder för fysiska miljöer”.
Möteslokalerna erbjuder enkel utrustning med bord, stolar, whiteboard
och projektor. Det ska också vara lätt att möblera om lokalen utifrån de
behov som användaren har.
Botkyrka kommun strävar efter ett effektivt lokalutnyttjande av kommunens lokaler. Det innebär att lokaler delas med andra föreningar och grupper.
Det bör finnas förvaringsmöjligheter där material och dylikt kan förvaras
om man avser att boka lokalen fler gånger.
Ansvarig nämnd för uthyrning av möteslokaler är kultur- och fritidsnämnden där ett register för samtliga tillgängliga möteslokaler finns. Möteslokalerna bokas per timme genom kommunens lokalbokning. Här finns även
länkar till andra större uthyrare av möteslokaler som exempelvis Bocenter
(Botkyrkabyggen), Folkets hus samt Subtopia.
På kommunens webbplats, http://www.botkyrka.se, finns kommunens
digitala bokningssystem där intresserade får en överblick av utbudet samt
kan skicka bokningsförfrågningar. Där finns även information om priser
samt villkor för uthyrning.
Kommunens möteslokaler hyrs inte ut till fester eller liknande evenemang.
I dessa fall hänvisas till de festlokaler kommunen erbjuder, se egen riktlinje för dessa.
Alkohol är inte tillåtet i kommunens lokaler.
Möteslokalerna stänger senast klockan 22:00.

Föreningars egna möteslokaler
Botkyrka kommun har inget åtagande eller skyldighet att tillhandahålla föreningslokaler till enskilda föreningar. Istället uppmuntras enskilda föreningar att

bedriva sin verksamhet i de möteslokaler som kommunen tillhandahåller och
enligt de riktlinjer som gäller för dessa. Avvikelser när det gäller enskilda föreningars behov av lokaler beslutas i kultur- och fritidsnämnden.

