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Policy för Idéburet offentligt partnerskap (IOP)  

Bakgrund  

Kumla kommun har ambitionen att utveckla och stärka relationerna till idéburna 
organisationer och föreningar till förmån för alla parter. Ett övergripande mål är 
att stärka vägen mot egenförsörjning, ökad inkludering, ta tillvara på mångfald, 
öka delaktighet och trygghet genom att testa nya innovativa metoder för att hitta 
en gemensam väg för ett hållbart Kumla!  

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett partnerskap där två - eller flera - 
aktörer inom offentlig respektive idéburna sektorn ser ett mervärde i att 
samarbeta för att nå ett gemensamt mål. Modellen burkar beskrivas som en väg 
för samverkan mellan upphandling och föreningsbidrag och får enbart användas 
utan vinstsyfte.  

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell för 
partnerskapsrelationer mellan idéburna sektorn, föreningar eller organisationer 
och kommunen. Det innebär att den idéburna organisationen bidrar till 
samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad uppdrag för offentlig sektor 
normalt ger utrymme för.  

När kan vi nyttja IOP som alternativ? 

För att möta samhällsutmaningar krävs ibland sektorsöverskridande arbete som 
syftar till att fler kommuninvånare är en del av samhället och 
arbetsmarknaden. Att ingå ett partnerskap genom IOP är då ett fördelaktigt 
alternativ för de berörda aktöreran. 

IOP-avtal skrivs runt en avgränsad och specificerad verksamhet som ägs av den 
idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i och 
samarbeta omkring. Verksamheten ska komplettera kommunens verksamhet.  

När Kumla kommun och en idéburen organisation avtalar om ett IOP definierar de 
tillsammans en samhällsutmaning och hur den ska lösas på bästa sätt.   

Vilka aktörer kan vara aktuella för ett IOP?   

Kumla kommun ingår endast IOP med idéburna organisationer. En 
idéburen organisation kan ha olika associationsformer även om ideella föreningar 
är den dominerande. Aktörerna kan bestå av juridiska personer som tillhör 
civilsamhället och vars verksamhet syftar till ett allmännyttigt mål, inte skapar 
vinst för ägare eller medlemmar och har en demokratiskt uppbyggd organisation.    

  
  
  
 



 

 
 

 
 
 
IOP kan ingås när: 

• Verksamheten är förenlig med den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen  

• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt strategiskt område  
• Kommunen ska ha insyn i verksamheten men inte detaljstyra  
• Det avtalade områdets drivkraft ska inte vara i vinstsyfte 
• Ett IOP ska inte tecknas om det finns en fungerande marknad  
• Förslag till samarbete med offentlig verksamhet initieras av den idéburna 
organisationen enligt de kriterier som framgår av bilaga ”Kriterier – idéburet 
offentligt partnerskap”  
• Kommunen ser verksamheten som en självständig aktör  
• Parterna medfinansierar verksamheten genom ekonomiska 
eller ideella insatser  
• Tidsperiod för partnerskapet  
• Beslut om partnerskap beslutas av ansvarig nämnd  
• Kommunen erbjuder samma kontaktperson oavsett idéburna 
organisationens verksamhet  
• Hantering av tvist ska regleras i avtalet  
• Satsningen ska vara kunskapsskapande  

  



 

 
 

Bilaga 1. Kriterier – Idéburet offentligt partnerskap 

Ansökan/förfrågan om partnerskap ska föregås av beskrivningar på följande 
punkter: 

• Organisationen ska ha lokal förankring i Kumla kommun 

• Verksamhetens organisation 

• Bakgrund till verksamheten 

• Vilken samhällsutmaning avser verksamheten att lösa 

• På vilket sätt bidrar verksamheten till lokal delaktighet i 
samhället 

• Målgrupper som får möjlighet att delta i verksamheten 

• Vilket är syftet och målet med partnerskapet 

• Tidsperiod för partnerskapet och tidplan för aktiviteter inom 
partnerskapet 

• Den idéburna organisationens värdegrund 

• Vad ska partnerskapet komma överens om/ansvarsfördelning 

• Samarbete och samverkan under partnerskapet 

• Finansieringsplan 

• Kontaktpersoner hos idéburna organisationen 

• Utvärdering och uppföljning 

 


