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Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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1 Bakgrund 
Kommunen har i samverkan med civilsamhället tagit fram en struktur för samverkan. Det 
gjordes genom en dialogprocess där representanter från civilsamhället, kommunens 
verksamheter och politiker tillsammans diskuterat sig fram till formuleringarna. Struktur för 
samverkan beskriver de gemensamma utgångspunkterna för samverkan och innehåller 
principer om självständighet, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn och 
mångfald. Syftet med strukturen är att tillsammans ta oss an framtida utmaningar genom att 
kontinuerligt utveckla vår samverkan. Alla IOP-avtal ska grunda sig i den nedtecknade 
samsyn som beskrivs i strukturen. 

När Ulricehamns kommun och en eller flera organisationer från civilsamhället ser 
gemensamma behov och har gemensamma utvecklingsintressen kan samverkansmodellen 
idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att uppnå det.  

Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap, är stöd och vägledning för kommunens 
fortsatta arbete med IOP-avtal. 

Juridiska aspekter 
Den lagstiftning som idéburet offentligt partnerskap i huvudsak behöver förhålla sig till är 
kommunallagen, lagen om offentlig upphandling och EU:s statsstödsregler. 

IOP är ett alternativ när varken offentlig upphandling eller de traditionella projekt- och 
föreningsbidragen fyller sitt syfte. Ett IOP får inte stå i konflikt med upphandlingslagen 
eller de regler för köp som kommunen har att förhålla sig till. Ett IOP får inte heller vara ett 
renodlat bidrag, då ett bidrag förutsätter en givare och en mottagare och inte innebär ett 
jämlikt partnerskap. 

Ett IOP handlar om att man arbetar tillsammans i ett partnerskap under en längre tid eller 
given tidsperiod för att gemensamt uppnå ett mål och genomföra avgränsade åtgärder. I 
partnerskapet har kommunen och organisationen från civilsamhället ett gemensamt 
engagemang, ägarskap och styrning. IOP ska därmed alltid föregås av en dialog om behovet, 
det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka.  

Idéburet, offentligt partnerskap stöds bland annat av Sveriges Kommuner och Regioner, 
SKR, och har fått bred förankring i landets kommuner. 

2 Syfte 
Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att de på 
mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen. 
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3 Kriterier för IOP-avtal 
1. Initiativ till dialog om ett möjligt partnerskap bör komma från civilsamhället. Den 

verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning 
från kommunen). 

2. Det föreslagna partnerskapet konkurrerar inte med annan likartad verksamhet på en 
befintlig marknad.  

3. Verksamheten hanterar en gemensam samhällsutmaning och bidrar till lokal 
utveckling och delaktighet i samhället. 

4. Verksamheten är ett led i att förverkliga ”Struktur för samverkan med 
civilsamhället”. 

5. Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings- eller 
verksamhetens bidrag som Ulricehamns kommun kan erbjuda. 

6. Avsikten är att organisationen från civilsamhället fortsatt ska vara en självständig 
aktör. 

7. Båda parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra 
insatser (ex ideella krafter). 

8. Verksamheten kommer inte detaljregleras från kommunens sida utan bygger på 
tillit. 

9. Verksamheten avses att drivas under längre tid. 

4 Avtalets innehåll 
Parterna ska inför varje enskilt partnerskap komma överens kring nedanstående punkter. 
Avtalet ska utformas så att det tydligt framgår vad som gäller. För att säkerhetsställa att 
viktiga punkter alltid finns med i avtalen och att alla organisationer behandlas lika är 
nedanstående punkter obligatoriska i alla IOP-avtal.  

 Bakgrund (Beskrivning av gemensam samhällsutmaning, övergripande mål/syfte, 
grundläggande förutsättningar) 

Samsyn enligt strukturen  

 Insatser och åtaganden  

 Utvärdering och uppföljning 

 Ekonomi 

 Avtalstid, förhandling 

Kontaktpersoner 
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Verksamheterna kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till sin verksamhet. 

5 Bedömning och beslut 
Det är viktigt att vid varje enskilt IOP-avtal göra en bedömning om IOP är den lämpliga 
formen för den verksamhet som ska utföras. 

Innan en överenskommelse om IOP-avtal sluts ska en bedömning av initiativet göras utifrån 
riktlinjerna. Bedömningen ska göras utifrån konsekvensanalys som innefattar juridiskt, 
ekonomiskt och organisatoriskt perspektiv.  

Kommunstyrelsen beslutar om kommunens delaktighet i samverkan kring IOP.


