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Partnerskapet är ett samarbete 
mellan en eller flera offentliga 

aktörer och en eller flera 
idéburna aktörer. 

Det syftar till att uppnå ett 
gemensamt allmännyttigt mål. 

Såväl den offentliga som den 
idéburna aktören bidrar med 

resurser



Hur vet man när man ska ingå 

IOP, inte ge bidrag eller 

upphandla?

Om det finns ett intresse av:

- Kontinuerlig samverkan

- Erfarenhetsutbyte

- Kunskapsöverföring 

- Arbeta långsiktigt 

Om det inte finns en marknad

Eller är enbart en långsiktig finansiering 

I en IOP är syftet att parterna ska ha ett jämlikt förhållande 

som inte grundar sig på en beställar-utförar-relation. 



                Stämmer/Stämmer inte 

Verksamheten har skett på initiativ av den idéburna organisationen.            □ □ 

 

Verksamheten bidrar till lokal utveckling för att lösa en  

samhällsutmaning.                  □  □ 

 

Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande och riktade   

bidrag som Falu kommun kan erbjuda.              □  □ 

 

Avsikten är att den idéburna organisationen fortsatt  

ska vara en fri och självständig aktör.      □  □ 

 

Bägge parter är med och finansierar verksamheten  

med pengar eller med andra insatser (ex ideella tid).    □  □ 

 

Verksamheten kommer inte detaljregleras från kommunens sida.   □  □ 

 

Verksamheten avses att drivas under längre tid.    □   □ 

 

Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda.  

Det finns inte privata företag som bedriver samma verksamhet på  

samma sätt eller med samma värden.     □  □ 

Checklista
– en första bedömning om IOP är juridiskt möjligt

IOP-Policy adresserar juridisk rädsla

Utrymme för att ingå avtal 

om Idéburet partnerskap 

finns i en juridisk gråzon som 

är komplex och behöver 

bedömas i varje enskilt fall. 



Exempel på IOP

Falu kommun och Röda Korset

Stötta ensamkommande ungdomar till arbete och uppehållstillstånd

Lunds kommun och PRO Lund

Minska ensamheten bland äldre genom sociala aktiviteter

Borås Stad och PRO Målsryd/Gånghester – sociala aktiviteter för äldre

https://www.falun.se/kommun--demokrati/ideburet-offentligt-

partnerskap.html

https://www.falun.se/kommun--demokrati/ideburet-offentligt-partnerskap.html


Tack för att ni lyssnade!

Kontaktuppgifter

emilia.otterstam@falun.se
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