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Överenskommelsen Botkyrka  

Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan 

för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka  

Strategiskt område sen 2009 – omtag 2016



Botkyrka kommuns styrdokument
• Strategi för arbete, näringsliv och idéburen sektor
• Lokal överenskommelse med idéburna organisationer –

en gemensam värdegrund och
sju principer för samverkan

• 3-årig handlingsplan kopplad till överenskommelsen
• Strategi för ett jämlikt Botkyrka 
• Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)
• Hållbarhetsmål inskrivna i kommunens mål och budget
• Politiskt uppdrag att pröva IOP som samarbetsform 

(mål 2018 och 2019)



Dialog & 
Delaktighet Mervärde Kvalitet

Samverkan genom idéburet offentligt partnerskap
Civil Society Public Partnership 



Rekrytering Intervju Matchning

Kompisträffar Gruppaktiviteter

Kompis Sverige: En kompisförmedling mellan nya 
och etablerade svenskar



Nya svenskar vill ha en kompis att prata svenska med 
och lära känna den svenska kulturen & samhället

Varför vill du ha en kompis?

”Vi kan prata svenska tillsammans och förbättra mig i 
talspråk.”

”För att jag behöver en kompis och för att jag vill lära 
mig allt om Sverige och svensk kultur och berätta 

för honom om min kultur. Jag vill också att han visar 
mig Stockholm.”



IOP Kompis Sverige – samarbete 2014--
Styrkor: Ett naturligt upptagningsområde (Svenska för 
invandrare SFI) och vi följer tillsammans upp 
gemensamma mål.

Nya svenskar får möjlighet att snabbare lära sig 
svenska, förstå svensk kultur och kontext. Och 
snabbare komma in i svenska samhället.

2018 matchades 105 Botkyrkabor nya i Sverige och 
Kompis Sverige organiserade 85 kostnadsfria 
aktiviteter.

Utmaning: Kommunen en stor och starkt 
decentraliserad organisation. Att synliggöra Kompis 
Sverige i hela kommunorganisationen – att nå fler 
etablerade svenskar. 



IOP Kvinna Botkyrka 
Gemensam vision

Att främja utrikesfödda kvinnors ökade möjligheter till ett 
livslångt arbetsliv och ökat livsutrymme.

Att kvinnor få ta del av insatser på likvärdiga villkor 
som män

Målgrupp
Nyanlända eller långtidsarbetslösa 

utrikesfödda kvinnor i åldern 25 – 64 år. 



Bred samverkan för att nå ett hållbart 
resultat

3 organisationer
Studieförbundet Bilda
Botkyrka folkhögskola
Hela Människan

2 myndigheter 
Arbetsförmedlingen Botkyrka
Botkyrka kommun 
+
Samordningsförbundet
Huddinge Botkyrka Salem 
(försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, landstinget, 3 
kommuner i samverkan)

Dessutom Projektmedel från 
Tillväxtverket from 2019
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Att möta komplexa behov i ett komplex 
samhällsklimat 

• Samverkan – styrka och utmaningen!

Mål med IOP
• Lokala lösningar
• Ett mer inkluderande arbetssätt
• Mindre kontroll mer partnerskap
• Ökat livsutrymme och egenmakt
• Ingen part har själv lösningen
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