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Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

Sammanfattning 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) togs fram av Forum- Idéburna organisationer med social 
inriktning 2010 och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Som 
ett led i att utveckla samverkan med det civila samhället för att möta komplexa samhällsutmaningar 
tillsammans har riktlinjer för IOP tagits fram i enlighet med den av Kommunfullmäktige beslutade 
budgeten för 2018. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Godkänna riktlinjerna för Idéburet Offentligt Partnerskap i Österåkers kommun. 

Bakgrund 

I Un politik för det civila samhället (prop. 2009:10/55) definieras det civila samhället som "en arena, skild 
från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för 
gemensamma intressen. Inom denna aren a verkar organisationer, sammanslutningar och andra aktörer, tex. Nätverk, 
som är fristående från såväl stat, kommun och landsting som från det privata näringslivet." (Ur Samla Kraft, 
vägledningfrån Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF) 

När en offentlig instans och en idéburen organisation tillsammans definierar en samhällsutmaning 
finns idag en modell för samverkan som fyller mellanrummet mellan upphandling och 
verksamhetsbidrag. Modellen sätter dialogen mellan partema och deras gemensamma lärande i fokus och målet är 
att skapa förutsättningar för organisationer att utföra viktig samhällsservice. (Ur Samla Kraft) 

Österåkers kommun har ett starkt och levande civilsamhälle bestående av bland annat 
idrottsföreningar, pensionärsföreningar, intresseorganisationer och stiftelser. Genom riktlinjerna för 
samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap utökas möjligheterna för kommunen att 
tillsammans med det lokala civilsamhället möta framtida samhällsutmaningar på ett strukturerat, 
organiserat och systematiskt sätt. 

I a rbetet med framtagandet av riktlinjerna har Stockholms Stad generöst bidragit med sina 
erfarenheter och underlag. Staden har tecknat flera partnerskap inom integrationsområdet. 
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I öv riga landet finns partnerskap inom såvitt skilda områden som behandlingscenter för 
tortyrskadade, kvinnojourer , arbetsmarknad, missbruk, nyanlända, hemlöshet och 
funktionsvariation. En klar majoritet finns inom det sociala området där även de framtida 
utmaningarna kan antas kräva nya lösningar. 

Förvaltningens slutsatser 
Från berörd förvaltning ser vi positivt på möjligheten att teckna partnerskap med det lokala 
civilsamhället. Det torde vara ett välbehövligt tillskott i verktygslådan för att möta framtida 
komplexa samhällsutmaningar tillsammans med civilsamhället. 

Med stöd i Agenda 2030 och mål 17.17: 
"Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap 
inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras 
finansieringsstrategier." ser näringslivs- och utvecklingsenheten att antagandet av riktlinjerna för 
IOP är ett steg i riktning mot att ytterligare systematisera och utveckla samverkan med det lokala 
civilsamhället. Antagandet av riktlinjerna bidrar också till en utveckling av demoleratiperspektivet då 
ett IOP är att betrakta som ett erkännande av det civila samhällets viktiga bidrag i 
samhällsutvecklingen och den lokala demokratiutvecklingen. 

Bilagor 
Riktlinjer för IOP-process daterat 2019-04-04. 

Staffan Erlandsson 
Kommundirektör 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecl lingsdirektör 

J 

Expedieras 
- Kommunkansliet 
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Datum: 2019-04-03 
Ärende/nr: 

Riktlinjer för IOP process i 
Österåkers kommun 

Innan kommunen ingår avtal om IOP ska en bedömning göras som konstaterar följande: 

1. Det är inte en verksamhet som måste upphandlas enligt upphandlingsreglerna. 
2. Det är förenligt med kommunallagen. 
3. Det är förenligt med EU:s statsstödsregler. 

Vid bedömningen är nedanstående kriterier vägledande: 

Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda 
Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen 
Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där 
idéburna organisationer särskilt nämns 
Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget 
Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 
instanser) 
Verksamheten detaljregleras inte från kommunen 
Verksamheten avses att bedrivas under längre tid 

Inför ingående av ett IOP bör kommunen begära in följande uppgifter, om sådana finns: 

• Stadgar 
• Beskrivning av organisationens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet 
• Årsmötesprotokoll 
• Verksamhetsberättelse 
• Ekonomisk berättelse med bokslut 
• Revisionsberättelse 
• Verksamhetsplan och styrelseförteckning 
• Uppgift om medlemsantal 
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Avtalsvillkor 

Nedanstående bör övervägas i avtal om IOP: 

* Syfte med avtalet 
* Mål med verksamheten 
* Värdegrund/förhållningssätt 
* Målgrupp 
* Insatser och åtaganden 
* Organisation 
* Dokumentation och redovisning 
* Ekonomi 
* Avtalstid 
* Uppföljning 
* Omförhandling, uppsägning, hävning och tvist 
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