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Syfte 

Syftet med riktlinjen är att ge politiker och tjänstepersoner i Mörbylånga kommun 
stöd i att ingå överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP), samt 
kunna bedöma när IOP som samverkansmodell är lämplig att använda sig av. 

Vad är idéburet offentligt partnerskap? 

Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell mellan den offentliga 
sektorn och den idéburna sektorn. Syftet med modellen är att möjliggöra samverkan 
mellan kommuner och idéburna aktörer kring samhällsutmaningar som ingen av 
parterna självständigt kan lösa, och då varken föreningsbidrag eller upphandling är 
lämpliga förfaranden. 

Partnerskapet bygger på en samsyn kring mål och målgrupp och kännetecknas av 
gemensamt ägarskap och engagemang samt gemensam styrning för verksamheten, 
som likvärdiga parter. 

Som idéburen aktör räknas organisationer som är skilda från det offentliga, 
marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar 
tillsammans i gemensamma intressen. 

Kriterier för IOP 

Idéburet offentligt partnerskap som samverkansmodell stöds av bland annat 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och har fått bred förankring i landets 
kommuner. Mörbylånga kommun följer de kriterier som idag är praxis för 
samverkansmodellen. 

- Partnerskapet är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets organisationer 
(normerat föreningsbidrag). 

- Partnerskapet innebär inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en 
samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och fungera 
över tid. 

- Partnerskapet bygger på ett gemensamt samverkansbehov.  

- Partnerskapet är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan där 
civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner. 

- Partnerskapet avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam 
uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut. 

- Den överenskomna verksamheten eller insatserna detaljregleras ej av 
kommunen. 

- Kommunen och den idéburna organisationen har ett gemensamt engagemang, 
ägarskap och styrning. 

- I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs i skrift 
och handling som en samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation. 

Att ingå IOP 

Idéburna offentliga partnerskap ingås ofta på initiativ av en organisation i det civila 
samhället men det är inget krav. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett 
partnerskap och att det inte är Mörbylånga kommun som ensidigt beställer.  

Partnerskapet ingås genom att parterna kommer överens om vilken verksamhet som 
ska bedrivas av den idéburna organisationen, med vilka mål och inom vilka ramar. 
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Partnerskap ska tydliggöras i en skriftlig överenskommelse som också reglerar med 
vilken insats parterna stödjer verksamheten, t.ex. att kommunen lämnar ett 
ekonomiskt stöd till driften och att organisationen bidrar med egna medel såsom 
personal, volontärer eller lokal.  

Under avtalets löptid bör kommunen och organisationen ha regelbunden 
uppföljning och dialog kring hur verksamheten fortskrider. 

En överenskommelse om partnerskap bör innehålla följande uppgifter: 

1. Bakgrund, syfte, mål och målgrupp. 

2. Värdegrund. 

3. Ansvarsfördelning och insatser. 

4. Ekonomisk fördelning. 

5. Tid för avtal samt möjlighet till förlängning och uppsägning. 

6. Samverkansformer. 

7. Utvärdering och uppföljning. 

8. Rutiner för utbetalning och ekonomisk redovisning. 

9. Övrig ansvarsfördelning. 

10. Omförhandling, hävningsrätt och tvist. 

Innan en överenskommelse om IOP ingås ska en bedömning av initiativet göras 
utifrån dessa riktlinjer, och förslaget ska förankras hos politiskt ansvarig nämnd. 
Respektive nämnd beslutar om IOP inom nämndens ansvarsområde, och ansvarar 
för att verksamheten följs upp som avtalat. 

Juridiska aspekter 

Ett idéburet offentligt partnerskap saknar rättslig definition. Bedömningen om 
huruvida ett IOP är förenligt med aktuella lagar och regler måste därför göras utifrån 
omständigheterna i varje enskilt fall. Lagar som bör beaktas i bedömningen är 
Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling, men även EU:s 
statsstödsregler kan aktualiseras. 

Kommunallagen  
Partnerskapet måste vara förenligt kommunallagen. Med det menas framför allt att 
ändamålet för partnerskapet ska vara av allmänt intresse och inte innebära ett stöd 
till enskilda. De kommunalrättsliga principerna bygger också på att 
kommunmedlemmarna behandlas lika och att det gemensamma intresset är 
lokaliserat till kommunen eller dess medlemmar. Kommunen ska också ha insyn i 
och kunna följa upp verksamheten. 

Lagen om offentlig upphandling  
När kommunen köper varor eller tjänster ska dessa upphandlas enligt lag om 
offentlig upphandling (LOU). Ett samarbete inom ramen för IOP får inte innebära 
att kommunen bryter mot upphandlingslagstiftningen. En bedömning måste alltid 
göras i det enskilda fallet, med utgångspunkt i verksamhetens specifika egenskaper 
och reglering samt av överenskommelsens innehåll.  

Tjänster som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla kan inte bli föremål 
för IOP eftersom en överenskommelse som detaljreglerar och syftar till att täcka ett 
på förhand definierat behov sannolikt utgör ett upphandlingspliktigt kontrakt. 
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EU:s statsstödsregler 
Även EU:s statsstödsregler måste beaktas vid ingående av IOP. Statsstödsreglerna 
innehåller gränser för medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel få 
stödja en viss verksamhet. Statsstöd får inte lämnas om det inte godkänts av 
kommissionen eller utformats enligt särskilda undantagsregler. Målet med reglerna är 
att medlemsstaterna inte snedvrider konkurrensen på EU:s inre marknad. När en 
kommun stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det leder till 
att mottagaren får en fördel jämfört med andra aktörer på marknaden kan det utgöra 
ett otillåtet statsstöd. 
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