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Idéburet offentligt partnerskap



Ungdomsbussen

-Stadsmissionen i Västerås
ville starta fältverksamhet för unga
- Kontaktar kommunen för samarbete
- Kommunen intresserad; vill upphandla
- Stadsmissionen tycker att upphandling
är orimligt. 
- Vad göra?
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Verksamheter och organisationer

- Barn och ungdom

- Arbetsmarknad

- Missbruk

- Brottsoffer

- Asylsökande

- Nyanlända/etablering

- Skola

- Äldreomsorg

- Funktionsvariation

- Hemlöshet

- Krisberedskap

- Samordning idéburna

Minst 200 
aktuella IOP i 

Sverige
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- Ett civilrättsligt avtal om samverkan

- Icke-kommersiell relation

- En eller flera offentliga organisationer och en eller flera 

idéburna organisationer, hängavtal vinstutdelande 

företag

- Inte ett uppdrag från den offentliga organisationen till 

den idéburna

- Inte en upphandling, i grunden för att det inte är ett 

köp.

Vad är ett IOP?



Utredningen ”Idéburna aktörer i välfärden” 

Föreslår

▪ definition av idéburna aktörer i välfärden, 

▪ register för idéburna aktörer i välfärden, 

▪ kriterier för IOP

▪ sätt att argumentera, för att hantera juridiken 

▪ reserverad upphandling och reserverat LOV

Förslaget lämnas till civilminister Lena Micko torsdagen den 12/12 2019



Idéburna aktörer i välfärden 

7.2 Kriterier för vad som kännetecknar idéburna offentliga 

partnerskap

Utredningens bedömning: Följande är utmärkande för ett idéburet 

offentligt partnerskap inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet:

1. Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer 

och en eller flera idéburna aktörer i välfärden.

2. Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.

3. Verksamheten är samfinansierad av den offentliga och den idéburna 

aktören.

4. Partnerskapet får inte innebära en tilldelning av ett offentligt kontrakt.



Samarbetsform = vägval



Projektet Strategi-IOP

Forum, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Frälsningsarmén

Rapport och metodmaterial



Processen för att skapa IOP

- Vilka aktörer vill lösa 

problem tillsammans?

- Kan vi enas om 

grundläggande frågor?

- Är IOP en lämplig form 

i detta sammanhang?

- Hur kan parterna 

kombinera resurser?

- Finansiering?- Är parterna beredda att 

fatta beslut?

- Varje part tar ansvar 

för sina verksamheter.

- Partnerskapet ansvarar 

för helheten och 

målen.

- Hur följer vi upp våra 

lärandemål?

- Ömsesidigt lärande.

- Viljan och förmågan att 

gå vidare, inte börja 

om från start.
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