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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 Strategi för jämlikt 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 policy och riktlinjer kring hur Botkyrka kommun ska arbeta och att ha en
gemensam utgångspunkt för tolkning av olika situationer som kan uppkomma.

Syfte med policyn
Syftet med denna policy 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.

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. Möteslokalerna ska vara tillgängliga för alla
medborgare i Botkyrka oavsett om man är en förening, ett företag eller annan
gruppering av privatpersoner. Av säkerhets- och ordningsskäl kan uthyrning
nekas hyrestagare, för arrangemang eller för verksamhet.

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 kvinnor och män från olika kommundelar i
olika åldrar och med olika social och etnisk bakgrund att träffas som ett
led i att motverka grannskapseffekter och 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

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. I de fall en enskild förening önskar att
ha egna verksamhetslokaler hänvisas de till privata eller kommunala fastighetsbolag.

