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MOTION – SAMVERKANSMODELL MED IDÉBUREN SEKTOR 
 
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) är en möjlighet till samarbete mellan offentliga och idéburna aktörer 
där båda parter hjälps åt för att bidra till ett gott samhälle. Utredningen om Idéburna aktörer i välfärden (SOU 
2019:56) innehåller både ett betänkande och en vägledning. IOP kan vara ett viktigt verktyg för Hammarö 
kommun att till exempel nå målet att bli Sveriges friskaste kommun. 
 
”Idéburna organisationer av olika slag har länge spelat en viktig roll i välfärden. Många av 
välfärdsstatens institutioner har rötter i verksamheter som en gång utvecklades av föreningar eller 
trossamfund. De idéburna organisationerna har varit föregångare för sådant som idag  
tillhör välfärdens kärna, samtidigt som man har fortsatt att identifiera, artikulera och möta behov som 
varken offentliga eller kommersiella aktörer förmår fånga upp. Det gör de idéburna aktörerna till 
viktiga innovatörer i välfärden.” 
 (ur inledningen till Idéburet Offentligt Partnerskap – Vägledning, SOU 2019:56) 
 
Utmärkande för ett Idéburet Offentligt Partnerskap är: 

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) Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser 

 
Föreningsstödet skiljer sig från IOP genom att föreningsstödet är ensidigt. Kommunen ger då bidrag 
för aktiviteter och lokaler utifrån uppsatta regler, men det finns inget samverkansavtal. Om en lokal 
idrottsförening t.ex. bedriver en verksamhet för att integrera nyanlända barn och ungdomar i 
föreningsidrott, så kan IOP användas för att stödja just den verksamheten. Partnerskapet syftar till 
långsiktig social hållbarhet och båda parter bidrar till ett allmännyttigt mål. IOP gör bådas ansvar och 
bidrag tydligt. 
 
För att detta ska bli en fungerande modell behöver kommunen formulera regler och rutiner för att 
teckna IOP:er. Region Värmland antog under 2020 en riktlinje för IOP och tecknat ett flertal avtal, 
med bl.a. Fritidsbanken, Suicide Zero och Funktionsrätt Värmland. Den riktlinjen kan säkert tjäna som 
utgångspunkt även för Hammarös riktlinje.  
 
IOP kan bli ett effektivt verktyg att tillsammans med de idéburna organisationerna skapa en ännu 
bättre ö att bo och leva på. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

- Att kommundirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinje för Idéburet 
Offentligt Partnerskap på Hammarö. 
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