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Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler
Beslut

Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del:
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner revideringarna av policy för möteslokaler i Botkyrka kommun samt riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.
2. Kultur- och fritidsnämnden antar reviderade riktlinjer för möteslokaler i
Botkyrka kommun. Detta styrdokument ersätter tidigare Policy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.
Kultur och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
3. Kommunfullmäktige antar reviderad policy för möteslokaler i Botkyrka
kommun. Detta styrdokument ersätter tidigare Policy och riktlinjer för
möteslokaler i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en ny värdegrund (KS/2016:59) för Botkyrka kommun. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar
om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Med hänvisning till kommunens nya värdegrund införs förtydligande riktlinjer i de dokument som reglerar kultur- och fritidsförvaltningens uthyrning
av kommunala lokaler. Riktlinjerna säger att verksamhet som sker i möteslokalerna inte aktivt kan strida mot den av kommunfullmäktige antagna värdegrunden.
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Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun
Förslag till beslut

Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del:
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner revideringarna av policy för möteslokaler i Botkyrka kommun samt riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.
2. Kultur- och fritidsnämnden antar reviderade riktlinjer för möteslokaler i
Botkyrka kommun. Detta styrdokument ersätter tidigare Policy och riktlinjer för möteslokaler i Botkyrka kommun.
Kultur och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:
3. Kommunfullmäktige antar reviderad policy för möteslokaler i Botkyrka
kommun. Detta styrdokument ersätter tidigare Policy och riktlinjer för
möteslokaler i Botkyrka kommun.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har antagit en ny värdegrund (KS/2016:59) för Botkyrka kommun. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar
om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Med hänvisning till kommunens nya värdegrund införs förtydligande riktlinjer i de dokument som reglerar kultur- och fritidsförvaltningens uthyrning
av kommunala lokaler. Riktlinjerna säger att verksamhet som sker i möteslokalerna inte aktivt kan strida mot den av kommunfullmäktige antagna värdegrunden.
Ärendet

Värdegrunden består av vår ledstjärna och våra värdeord som innehåller
både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda oss i hur vi ska
agera, som individer, grupper och organisation.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61 000 Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post ann.gustafsson1@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Kultur- och fritidsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-10-31

”Botkyrkas värdegrund bygger på grundlagar och lagar som beskriver den
gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa,
jämlikhet och mänskliga rättigheter.”
Med hänvisning till kommunens värdegrund införs förtydligande riktlinjer i
de dokument som reglerar kultur- och fritidsförvaltningens uthyrning av
kommunala lokaler.


Verksamhet i lokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen ska inte
strida mot demokratiska värderingar. Verksamheten ska respektera och
ställa sig bakom grundläggande demokratiska principer och värna om alla
människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom
godkännande av bokningsvillkoren intygar hyrestagaren att verksamheten i
det aktuella ärendet uppfyller villkoren.



Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll
och inriktning och även informera kultur- och fritidsförvaltningen om det
kan finnas en risk för ordningsstörning eller hotbild mot det aktuella arrangemanget eller verksamheten.



Om skyldigheterna inte uppfylls äger kultur- och fritidsförvaltningen rätt att
neka uthyrning när kännedom om detta uppstår, samt stänga av den aktuella
hyrestagaren från möjligheten att hyra lokal inom en begränsad tidsperiod.



Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att neka uthyrning till hyrestagare,
för arrangemang eller för verksamhet av säkerhetsskäl.

Pernilla Conde Hellman
Kultur- och fritidschef

_________
Expedieras till

Kommunledningsförvaltningen

Linus Söderling
Verksamhetschef
Idrott och anläggning
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Policy för möteslokaler i Botkyrka kommun
Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Diarienummer: KOF/2016:63
Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige
Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx
Dokumentet gäller för: Alla nämnder
Dokumentet gäller till den: 1 maj 2021

______________________________________________________________________________________
Dokumentet ersätter: skriv dokumentnamn samt diarienummer. Om inget tidigare dokument, ta bort text i
fältet
Dokumentansvarig är: Kultur- och fritidsnämnden
För revidering av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsnämnden
För uppföljning av dokumentet ansvarar: Kultur- och fritidsnämnden
Relaterade dokument: Botkyrkas kreativa strategi, Botkyrkas interkulturella strategi

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. Avvikelser när det gäller enskilda föreningars behov av lokaler beslutas i kultur- och fritidsnämnden.

Riktlinjer för möteslokaler i
Botkyrka kommun
Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler
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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 riktlinjen
Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra Botkyrka kommuns ansvar och
ambitionsnivå när det gäller möteslokaler för medborgare i Botkyrka. Den 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.

Riktlinjer för Botkyrka kommuns möteslokaler






Verksamhet i lokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen ska
inte strida mot demokratiska värderingar. Verksamheten ska respektera
och ställa sig bakom grundläggande demokratiska principer och värna om
alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Genom godkännande av bokningsvillkoren intygar hyrestagaren att verksamheten i det aktuella ärendet uppfyller villkoren.
Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll
och inriktning och även informera kultur- och fritidsförvaltningen om det
kan finnas en risk för ordningsstörning eller hotbild mot det aktuella arrangemanget eller verksamheten.
Om skyldigheterna inte uppfylls äger kultur- och fritidsförvaltningen rätt
att neka uthyrning när kännedom om detta uppstår, samt stänga av den ak-









tuella hyrestagaren från möjligheten att hyra lokal inom en begränsad
tidsperiod.
Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att neka uthyrning till hyrestagare, för arrangemang eller för verksamhet av säkerhetsskäl.
De möteslokaler som Botkyrka kommun erbjuder ska vara lättillgängliga,
attraktiva och upplevas trygga av medborgarna. Detta gäller också vägen
till och från själva möteslokalen.
Möteslokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade till exempel genom entréramp, hiss samt toaletter.
Möteslokalerna erbjuder enkel utrustning med bord, stolar, whiteboard
och projektor. Det ska 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 möteslokaler delas med andra föreningar och
grupper.
Det bör finnas förvaringsmöjligheter där material och dylikt kan förvaras
om man avser att boka möteslokalen fler gånger.
Ansvarig förvaltning för uthyrning av möteslokaler är kultur- och fritidsförvaltningen där ett register för samtliga tillgängliga möteslokaler finns.
Möteslokalerna hyrs per timme genom kommunens lokalbokning

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.

