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Bildningsnämnden

Information om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden noterar informationen.
Ärende
Kunskapen om vad ett idéburet offentligt partnerskap innebär är bristfällig
inom Linköpings kommun, varpå behovet att informera om detta har uppstått.
Under 2017 antog Linköpings kommun ”Riktlinjer för Idéburet offentligt
partnerskap”, och bildningsnämnden grundar sina beslut om att ingå idéburna
offentliga partnerskap med aktörer från civilsamhälle och idéburen sektor
utifrån dessa. Syftet med riktlinjerna är ge politiker och tjänstepersoner i
Linköpings kommun ett fullgott stöd och underlag att kunna sluta avtal med
civilsamhälles organisationer för tjänster som avser social välfärd.
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Beslutsunderlag:
Information om IOP (juni 2018).docx.
Idéburet offentligt partnerskap, Riktlinjer (dnr KS 2016-313).
Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun, antaget av KF 201206-12.
Program för kommunens samverkan med idéburen sektor, antaget av KF 2012-06-12.

2 (3)

Bakgrund
År 2012 antog Linköpings kommunfullmäktige två styrdokument som rör
samverkan mellan idéburen sektor och kommunen: ”Överenskommelsen
mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun” samt ”Program för
kommunens samverkan med idéburen sektor”. Ett syfte med
överenskommelsen är att ”utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns
organisationer att utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen”. Detta låg
till grund för framtagandet av Riktlinjer för IOP, vilka antogs av
Kommunfullmäktige 2017. Avsikten är att bredda möjligheterna för en
mångfald av aktörer på välfärdsmarknaden genom att erbjuda ytterligare vägar
för civilsamhälle och idéburen sektor att genom olika former samverka med
kommunen i syfte att kunna erbjuda kommuninvånarna en ökad valfrihet för
individen samt ökad kvalitet i verksamheterna.
Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt
gällande ekonomisk samverkan; normerande bidrag och upphandlade tjänster.
Vid sidan av dessa har dock en ny samverkansform mellan det offentliga och
civilsamhället vuxit fram de senaste åren; idéburet offentligt partnerskap (IOP).
IOP är en samverkansmodell för att gemensamt hitta lösningar på
samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling som
finansiering. I Sverige har en modell för IOP främst arbetats fram av
organisationen Forum, en intresseorganisation för idéburna organisationer med
social inriktning. Forum har identifierat att ett IOP-avtal kan ingås när:
1. Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
2. Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan,
där de idéburna organisationerna särskilt nämns.
3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
4. Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
5. Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
6. Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller
andra insatser).
7. Verksamheten inte detaljregleras från kommunen.
8. När båda parterna önskar och ser en mening i att ha ett annat
avtalsförhållande eller samverkan vilket inte bygger på marknadsmekanism och kommersiell logik.1

Forum Idéburet-Offentligt Partnerskap (IOP) För delaktighet och lokal utveckling (2010, s
6).
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Kommunala mål
I Koalition för Linköpings övergripande kommunala mål är två mål aktuella;
Mål nr 4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv, samt
mål nr 7. En sammanhållen kommun med framtidstro och delaktighet.
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