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Socialnämnden

IOP-avtal med Kvinnojouren MOA
Förslag till beslut
Socialnämnden avslutar pågående utredning om att ingå IOP-avtal med Kvinnojouren
MOA.

Ärendebeskrivning
IOP – Idéburet offentligt partnerskap är en alternativ avtalsform mellan upphandling
och föreningsbidrag, med stort fokus på samverkan och transparens parterna emellan.
I april 2017 fattade socialnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att upprätta IOP-avtal med Kvinnojouren MOA. Förvaltningen har sedan
dess arbetat intensivt med frågan både gemensamt med Kvinnojouren MOA och
internt, men kommit fram till att IOP-avtal som form inte överensstämmer med de
ekonomiska ramar som kvinnojouren uppger sig vara i behov av.
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Rapport IOP - Kvinnojouren MOA
Den 20 april 2017 gav Socialnämnden förvaltningen i uppdrag att i dialog med
Kvinnojouren MOA utreda förutsättningar för att ingå i IOP-avtal.
IOP, Idéburet offentligt partnerskap, kan se som ett alternativ till föreningsbidrag
och upphandling. IOP syftar till en ökad dialog, transparens och ömsesidighet
parterna emellan. Dock ska initiativet till ett IOP alltid komma från föreningar eller
ideella organisationer.
Inför nämndens beslut att gå vidare i frågan kring IOP utreddes IOP-avtalet som
princip av kommunjuristen. I dokumentet ”Uppföljande PM – Idéburet offentligt
partnerskap IOP” (2017-07-07) gör kommunjuristen följande bedömningar:
 IOP kan endast vara aktuellt för områden där det inte finns en marknad med
fungerande konkurrens
 Förutsättningar för IOP måste finnas i varje enskilt fall – kommunen kan inte
göra en generell bedömning om IOP-avtal
 IOP ska användas med största försiktighet
Från juni till december 2017 har förvaltningen haft en dialog med Kvinnojouren
MOA för att diskutera eventuella förutsättningar för att ingå IOP-avtal.
På ett inledande möte i slutet av juni 2017 var avsikten från förvaltningens sida att
klargöra föreningens organisatoriska struktur samt att reda ut volontärernas
arbetsuppgifter, då båda dessa delar är viktiga i förutsättningarna för att ingå IOPavtal.
Efter semestrarna tog dialogen mellan Kvinnojouren MOA och förvaltningen
ytterligare fart, bland annat genom att parterna gemensamt skapade sig en förståelse
för vad IOP innebär (genom informationsfilmer från Göteborgs stad, t.ex.). Följande
möte och aktiviteter har genomförts augusti-december 2017:
 Uppföljning och planering av fortsatt arbete 28/9 2017
 Samverkan Kultur-och fritidsförvaltningen och diskussion kring skillnaden
mellan föreningsbidrag samt IOP 11/9 2017
 Genomgång av faktiska avtal 12/10
(Upplands Väsbys kommun, Sigtuna kommun) och diskussion kring
gemensam värdegrund – en stark förutsättning för IOP
 Diskussion kring vilka resurser de båda parterna tar med sig in i IOP-avtalet
samt början till ett avtalsskelett 1/11 2017
 Ekonomiska ramar och finansiering – inledande diskussioner 20/11 2017

Postadress

Besöksadress

E-post

Telefon, växel

agneta.wahlberg@eskilstuna.se

016-710 10 00

Webbplats

Datum

Eskilstuna kommun

2 (2)

2018-01-29



Återkoppling till nämnd 21/11 2017

Utöver dessa aktiviteter har kontinuerliga avstämningar med förvaltningschef liksom
rådgivande möten med ekonomichef, både generellt gällande IOP samt specifikt
gällande Kvinnojouren MOA.
När det gäller den gemensamma värdegrunden samt viljan av att ingå IOP-avtal är
båda parter samstämmiga. Det är när diskussionen närmar sig resurser samt
ekonomiska ramar för avtalet som det saknas en gemensam syn. Från förvaltningens
sida förväntas Kvinnojouren MOA att, utöver de resurser som exempelvis
volontärtimmar innebär, också bidra ekonomiskt i avtalet. Kvinnojouren MOA
föreslår en lösning där förvaltningen bekostar verksamheten helt eller i princip helt.
Den samlade bedömningen är att det i dagsläget inte kan vara aktuellt att ingå IOPavtal med Kvinnojouren MOA. Däremot anser förvaltningen att samarbetet parterna
emellan är viktigt och frågan kring andra typer av avtal bör utredas vidare.
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