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Socialnämnden

Uppdrag till socialförvaltningen att utreda möjlighet
att ingå avtal med ideella organisationer inom ramen
för så kallat ”Idéburet offentligt partnerskap” (IOP)
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Kvinnojouren MOA och Stadsmissionen
utreda förutsättningarna för att ingå IOP- avtal.

Ärendebeskrivning
IOP kan beskrivas som ett alternativ mitt emellan normerade bidrag (föreningsbidrag)
kommunen kan utge med stöd av kommunalrätten och offentlig upphandling i
enlighet med upphandlingslagstiftningen.
Syftet med ett IOP-avtal bör vara att det ska vara långsiktigt hållbart och stärka
samarbetet mellan offentliga och idéburna sektorn, som innebär att den idéburna
organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt an vad
föreningsbidrag ger utrymme för, men inte bygger på marknadsmekanismer och
kommersiella kontrakt.
Förutsättningarna för att ingå ett IOP avtal är bland annat:










Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de
idéburna organisationerna särskilt nämns.
Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.
Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.
Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra
den idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och
självständig aktör.
Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.
Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser).
Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida.
Verksamheten är avsedd att drivas under längre tid.
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Förvaltningens bedömning
Det offentliga har stora utmaningar nu och i framtiden, inte minst inom det sociala
området. För att klara dessa utmaningar behöver sannolikt skattefinansierade
verksamheter utveckla samverkan med idéburna organisationer.
Kommunen har haft ett mångårigt och ett gott samarbete med bland annat
Kvinnojouren MOA och Stadsmissionen. Dessa organisationer har nu visat intresse att ingå
partnerskap enligt IOP. Därför finns det anledning att pröva om ett partnerskap med
dessa organisationer ytterligare kan stärka samverkan och ge organisationerna större
möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.
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