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Inledning och syfte
Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor har förutsättningar för ett
bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både
nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, hälsa samt
jämlik ekonomisk och social välfärd – ett hållbart Botkyrka.
Ett starkt näringsliv, en attraktiv bild av Botkyrka, ett levande civilsamhälle
och möjligheter till utbildning och arbete förstärker varandra i en positiv spiral
där arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor är lika viktiga. Därför ska vi
arbeta i en sammanhållen process med dessa områden.
Detta är Botkyrka kommuns strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor.1
Botkyrka i en växande huvudstadsregion

Botkyrka är del av en växande huvudstadsregion och blir en alltmer attraktiv
etableringsplats för företag, inflyttare och besökare. Botkyrkas strategiska läge
är en styrka för Botkyrkaborna och näringslivet. Här skapas nya möjligheter
för nuvarande och nya företag och aktörer vilket ger fler arbetstillfällen för
Botkyrka och regionen, inte minst i Södra Porten.
Botkyrka är en del av en regional arbetsmarknad. Förutom närheten till Stockholms inre stadskärna ligger Botkyrka mitt emellan tre regionala stadskärnor
med starka arbetsmarknader: Kungens Kurva-Skärholmen, Flemingsberg och
Södertälje.
I Botkyrka finns det kreatörer och entreprenörer med stark drivkraft. Här finns
många engagerade föreningar, organisationer och småföretagare, globala företag och internationellt ledande aktörer. Här finns också en ung och internationell befolkning med rika erfarenheter och kunskaper.
Utmaning – låta välfärden komma fler till del
Botkyrka, Botkyrkaborna och aktörerna här har ett bra utgångsläge och stora
möjligheter, men vi har också utmaningar. Vår utmaning är att stimulera en
inkluderande tillväxt och lokal utveckling där välfärden omfattar fler Botkyr1
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Begreppet idéburen sektor definieras på sidan 10.

kabor – att fler Botkyrkabor har rätt kompetens som leder till arbete och egen
försörjning.

Arbete och företagande för Botkyrkaborna, ett rikt näringsliv och starkt civilsamhälle

Vi behöver bidra till en arbetsmarknad som tar vara på allas erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. I detta arbete får kommunen viktig hjälp av aktörer
inom den idéburna sektorn.
Vi behöver skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, vilket går hand i hand med ett
attraktivt företagsklimat. Det gör vi genom att stärka och stötta näringslivet
och aktörer i den idéburna sektorn för etablering, nyföretagande och utveckling
i kommunen. Det är viktigt att företagen får den kompetens de behöver. Näringslivet och den idéburna sektorn är avgörande för att skapa arbetstillfällen,
fler Botkyrkabor i arbete - det bygger samhället i stort och bidrar till levande
stadsdelar.
För att åstadkomma detta behövs en sammanhållen strategisk utvecklingsprocess mellan näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor som ger mervärden
för företagen, Botkyrkaborna och samhället.
Strategiska utvecklingsområden – näringsliv
 Ge tillgänglig, snabb och korrekt näringslivsservice
 Främja idéer, innovationer och entreprenörskap
 Skapa attraktiva etableringsmöjligheter
Strategiska utvecklingsområden – arbetsmarknad
 Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjning, vägledning och utbildning
 Främja arbete eller sysselsättning
 Stärka samverkan mellan kommunen, staten, näringslivet och civilsamhällets organisationer
 Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad
Strategiska utvecklingsområden – idéburen sektor
 Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor
 Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer
Strategin ger riktning för medborgarprocesserna

Syftet med denna kommunövergripande strategi är att förtydliga inriktning,
prioriteringar och utvecklingsområden för kommunens sammanhållna processinriktade arbete med näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor.
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Strategin vägleder kommunens medborgarprocesser. Strategin omfattar Botkyrka kommuns samtliga nämnder, bolag och stiftelser.

Botkyrka kommuns näringslivsstrategi
Strategiska utgångspunkter

Att Botkyrka har ett attraktivt näringslivsklimat är en förutsättning för ett
starkt näringsliv och i förlängningen en hållbar utveckling. Fler företagsamma
Botkyrkabor, fler investeringsmöjligheter och fler växande företag ger ett starkare näringsliv.
Det ger i sin tur fler arbetstillfällen, ökad efterfrågan och ett större lokalt utbud
av varor, tjänster, kultur och upplevelser. Bilden av Botkyrka, näringslivets
dynamik och Botkyrkabornas livschanser förstärks i en positiv spiral.
Kommunen ska stödja utvecklingen av ett väl fungerande näringsliv. Därför
behöver vi en näringslivstrategi.
Prioriteringar inom näringslivsarbetet

Vårt näringslivsarbete riktar sig till
 Botkyrkabor som vill starta företag
 företag och aktörer som vill växa
 etableringar av nya företag och aktörer.
I arbetet med att stödja Botkyrkabor som vill starta företag ska vi särskilt
främja ungas och kvinnors företagande eftersom dessa grupper är underrepresenterade bland egenföretagare. Vi vill särskilt uppmuntra och stimulera innovativa idéer inom framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreativitet.
Bland företag och aktörer i Botkyrka som vill växa ska vi särskilt prioritera de
som kan skapa fler arbetstillfällen samt stötta företag som behöver hjälp i en
övergångsperiod, till exempel generationsväxling.
I arbetet med att främja etablering av nya företag, offentliga institutioner och
aktörer ska vi prioritera företag och aktörer som ger många arbetstillfällen och
ökar platsens attraktivitet. Vi vill särskilt attrahera innovativa aktörer inom
framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreativitet.
Strategiska utvecklingsområden
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Ge tillgänglig, snabb och korrekt näringslivsservice

Det ska vara enkelt att etablera, starta, driva och utveckla företag i Botkyrka.
Botkyrka kommun ska erbjuda effektiv service och ett gott bemötande till företag i Botkyrka och till dem som skulle kunna starta företag här. Kommunens
mötesplatser, där företagare och kommun möts, ska vara ett forum för en öppen dialog om näringslivets utveckling. Ett möjlighetsorienterat och serviceinriktat synsätt i kommunen skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat.
Företag behöver rätt kompetens för att växa. Vi ska bidra till företagens kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och affärsutveckling samt matcha företag med rätt arbetskraft.
Exempel på insatser är näringslivssatsningen Tillväxt Botkyrka, som är inriktad på affärsutveckling av små- och medelstora företag. Andra exempel är effektiv myndighetshantering och utbildning som företag efterfrågar samt transparent kommunikation utifrån företagens behov.
Främja idéer, innovationer och entreprenörskap

Botkyrka kommun ska uppmuntra och attrahera aktörer och personer som är
kreativa och tänker nytt i ekonomiskt, socialt och kulturellt entreprenörskap.
Botkyrka kommun ska särskilt stimulera ungas och kvinnors entreprenörskap.
Botkyrkaborna ska se företagande som ett naturligt sätt att försörja sig på och
de ska känna till det stöd som organisationer och myndigheter erbjuder.2
Exempel på insatser är satsningar på entreprenörskap i skolan och stöd till affärsutveckling.
Skapa attraktiva etableringsmöjligheter

Vi ska planera och agera för att skapa fler möjligheter för nya företag och aktörer att etablera sig i kommunen. Vi ska också ge företagen i Botkyrka utrymme
att växa. Det handlar om mark, lokaler, bostäder, infrastruktur och andra faktorer som möjliggör etablering samt en aktiv omvärldsbevakning och uppvaktning av nya möjliga intressenter.
Vi vill blanda bostäder och företag där det passar, och ha specifika områden i
kommunen för företag som behöver det.3
Exempel på insatser är att utveckla Södra porten och att hitta nya projekt och
aktörer där vi utnyttjar läget i regionen.
2
3
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Vår inriktning för kreativitet och innovationer utvecklas i strategin Kreativa Botkyrka.
Vår inriktning för lokalisering utvecklas i Botkyrkas översiktsplan.

Botkyrka kommuns arbetsmarknadsstrategi
Strategiska utgångspunkter

Att Botkyrkaborna har arbete är en förutsättning för hållbar utveckling och är
en mänsklig rättighet4 – därför behöver vi en arbetsmarknadsstrategi i Botkyrka.
Låg arbetslöshet och hög förvärvsfrekvens är en prioriterad samhällsekonomisk fråga. Ett arbete med en lön som går att leva på skapar förutsättningar för
trygghet, hälsa och oberoende samt tillit mellan människor och till samhällets
institutioner.
Kommunen har en viktig uppgift att bidra till att Botkyrkaborna har arbete
eller sysselsättning som leder till egen försörjning och självständighet livet ut.
Prioriteringar inom arbetsmarknadsarbetet

Våra arbetsmarknadsinsatser riktar sig till personer som behöver arbete, utbildning eller någon arbetsfrämjande insats.
Särskilt prioriterade grupper är Botkyrkabor som på grund av kort skolbakgrund, otillräckliga kunskaper i svenska språket, funktionsvariationer eller för
att de är nyanlända i Sverige har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Av
dessa är unga vuxna som varken arbetar eller studerar särskilt prioriterade.
De prioriterade grupperna har skiftande behov. Därför behövs individuellt anpassade vägar till arbete, studier eller sysselsättning.
Strategiska utvecklingsområden
Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjning, vägledning och utbildning

En god skolbakgrund förbättrar möjligheterna till arbete eller vidare studier.
Botkyrka kommun ska erbjuda vägledning och ge ingångar till arbetsmarknaden, framtidsyrken och studier. Kommunen ska erbjuda ett brett utbud av
utbildning på olika nivåer med hög kvalitet. Botkyrka kommuns ungdomar
som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning ska vi genom uppsökande aktiviteter stödja att återgå i studier.
Exempel på insatser är kompetenshöjning, utbildning i olika skolformer samt
studie- och yrkesvägledning.

4

Arbete som mänsklig rättighet innebär att staten och kommunen ska göra det som står i deras
makt för att inte ofrivillig arbetslöshet ska drabba någon.
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Främja arbete eller sysselsättning

Kommunen ska särskilt främja arbete för de Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden. Deltagaren ska ha inflytande över insatserna och de ska ge
stimulans, utveckling och gemenskap utifrån deltagarens förutsättningar och
behov.
Exempel på insatser är coachning, praktik och arbetsträning där även kommunen som arbetsgivare spelar en viktig roll.
Stärka samverkan mellan kommunen, staten, näringslivet och civilsamhällets
organisationer

För att var och en ska få rätt stöd och inte riskera att hamna utanför samhällets
skyddsnät är det viktigt med en stark samverkan i olika former.
Kommunen ska stärka samverkan mellan de egna verksamheterna och andra
aktörer, och på så sätt bidra till att andelen Botkyrkabor med eget arbete och
egenförsörjning ökar. Viktiga strategiska aktörer är näringslivet, den offentliga
sektorn, skolväsendet och civilsamhället.
Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad

Kommunen ska stärka jämlikheten på arbetsmarknaden, och utgångspunkten är
varje människas grundläggande rättigheter och skyldigheter. Kommunen ska
därför styra sina arbetsmarknadsinsatser för att uppnå ett mer jämlikt deltagande.
Exempel är utbildning och uppföljning av relevanta jämlikhetsaspekter på
nämnd- och verksamhetsnivå.5

Till stöd för detta har vi strategin ”Jämlikt Botkyrka” med tillhörande riktlinjer.
5
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Botkyrka kommuns strategi för samverkan med idéburen
sektor
Definition av begreppet idéburen sektor

Idéburen sektor är organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är fristående från den offentliga sektorn. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanhang. Verksamheten inom idéburen sektor
har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. 6
Strategiska utgångspunkter

Den idéburna sektorn kompletterar den offentliga sektorn och näringslivet. Ett
fantastiskt arbete görs varje dag i alla delar av kommunen, ofta ideellt. Allt
ifrån olika fritidsaktiviteter – kultur och idrott – till socialt arbete. En del aktörer inom den idéburna sektorn har utvecklat verksamheter som fyller glappen
mellan det offentligas förmåga och näringslivets intressen. Den verksamheten
är ofta riktad till Botkyrkabor som behöver stöd eller en andra chans, kanske
till följd av missbruk, sjukdom eller arbetslöshet.
Den idéburna sektorn är en viktig del av det sociala kittet i samhället. Verksamheten skapar möten som stärker tilliten och förtroendet mellan Botkyrkabor. Inom den idéburna sektorn utvecklas också demokratiska värden genom
att man skapar och tar tillvara engagemang, genom att man lyssnar och ger röst
åt grupper som annars inte hörs. Även själva organisationsformerna ger skolning i demokrati.
Kommunen ska stödja och dra nytta av den idéburna sektorn – därför behövs
en strategi.
Prioriteringar inom kommunens samverkan med idéburen sektor

Kommunens samverkan med den idéburna sektorn ska prioritera verksamhet
som riktar sig till barn och unga, Botkyrkabor i behov av stöd och Botkyrkabor
som är nya i Sverige. Vi ska också prioritera verksamhet som skapar interkulturella möten där människor från olika bakgrund möts. Kommunen riktar sig
till aktörer inom den idéburna sektorn som vill och kan bidra till strategins
genomförande.
Strategiska utvecklingsområden
Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor

Botkyrka kommun vill att det ska vara lätt att driva verksamheter inom den
idéburna sektorn i Botkyrka och vi vill att kontakterna med kommunen ska
vara smidiga.
6

Begrepp med liknande betydelse är föreningsliv, social ekonomi, ideell sektor, civilsamhällets organisationer.
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Vi lotsar aktörer rätt i kommunen. Vi ska ge råd och stöd till de som vill starta
en förening eller organisation, och vi ska ha ett ändamålsenligt och rättssäkert
bidragssystem. Botkyrka kommun ska också ge råd och stöd till aktörer som på
avtalsmässiga grunder vill samverka med kommunen kring specifika uppdrag.
Exempel på insatser är utbildning, råd och stöd om föreningsformer, upphandling, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och socialt företagande, lokalbokningssystem och bidrag.
Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer

Botkyrka kommun vill öka samverkan med den idéburna sektorn. Förutom
bidrag och stöd, vill vi ge fler uppdrag till och se fler samarbeten med aktörer
inom den idéburna sektorn. På så vis både stärker vi och drar nytta av kapaciteten inom den idéburna sektorn.
Vi ska öka vår kunskap om den idéburna sektorn, dess villkor och nyttor. I
upphandlingar ska vi bedöma om det går att anpassa villkoren för idéburen
sektor. Vi ska också i högre grad använda så kallade idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Kommunen vill också stärka och bredda dialogen med den idéburna sektorn.
Lokala föreningar och organisationer har kunskaper om Botkyrka och är därför
viktiga att ta med i kontinuerliga samråd och olika utvecklingsarbeten.
Exempel på insatser är intern utbildning, inventering av möjliga uppdrag för
den idéburna sektorn att utföra och dialog.
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Genomförande, uppföljning och ansvar
Genomförandet och uppföljningen av respektive strategi sker kommunövergripande genom mål och budgetprocessen samt medborgarprocesserna.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att införliva strategin i den kommunala organisationen.
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Arbetsmarknadsstrategin införlivas med stöd av ett arbetsmarknadsprogram.
Näringslivsstrategin införlivas med stöd av en näringslivsplan som tas
fram i samarbete med företagare och företagsfrämjande organisationer i
Botkyrka.
Strategin för idéburen sektor införlivas dels med stöd av en överenskommelse med Plattformen för idéburna organisationer, dels med stöd
av en handlingsplan som vi tar fram i samarbete med aktörerna inom
den idéburna sektorn.

