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1. Inledning
Sollentuna kommuns nämnder kan ingå idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med idéburna organisationer1.
Syftet med IOP är att skapa samarbeten med de idéburna organisationerna
för att dessa tillsammans med kommunen ska lösa en samhällsutmaning
som blir till nytta för kommunmedlemmarna och bidrar till kommunens
utveckling.
Respektive nämnd ansvarar för IOP inom sitt verksamhetsområde.
Två eller flera nämnder får ha ett gemensamt IOP.

2. Förutsättningar
En nämnd får ingå IOP under förutsättning av att följande kriterier är
uppfyllda.
1. Den idéburna organisationen har tagit initiativet till samarbetet.
2. Partnerskapet är förenligt med lag.
3. Den idéburna organisationen fungerar enligt allmänt vedertagna
demokratiska principer och har alla människors lika rätt som sin
värdegrund.
2.1

Initiativ

Initiativet till samarbetet ska inte ha tagits av kommunen, utan av den
idéburna organisationen.
För att möjliggöra detta ska kommunen ha relevant och informativ
information om IOP i lämpliga kanaler, till exempel på sin hemsida.
2.2

Förenligt med lag

Innan IOP ingås ska nämnden göra en bedömning som konstaterar följande:
 Det är inte en verksamhet som måste upphandlas enligt lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling eller annan
upphandlingslagstiftning.
 Verksamheten är förenlig med kommunallagen (2017:725).
 Verksamheten är förenlig med EU:s statsstödsregler.

1

Idéburen organisation är ett begrepp för att beskriva den tredje sektor som befinner sig
mellan offentlig sektor och privat sektor, och som varken kan sägas tillhöra den offentliga
eller den privata sektorn. Begreppet inbegriper organisationer med olika associationsform
som ideella organisationer, ekonomiska föreningar, stiftelser, trossamfund och aktiebolag
med begränsad vinstutdelning. (Wikipedia)
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Vid bedömningen ska nedanstående kriterier vara vägledande:
 Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation som ska
vårdas, för den aktuella verksamheten.
 Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
 Både den idéburna organisationen och kommunen finansierar
verksamheten (via pengar eller andra insatser).
 Verksamheten detaljregleras inte av kommunen.
2.3

Demokrati och värdegrund

Samarbete får bara ske med organisationer som är uppbyggda och fungerar
enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och med organisationer
som öppet tar ställning för demokratin som ett samhällssystem.
Samarbete får inte ske med organisationer som har en uppmuntrande attityd
till eller bedriver verksamhet som kan skapa positiva attityder till missbruk
av tobak, alkohol eller andra droger eller diskriminering på grund av kön,
sexuell läggning, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse
eller liknande förhållanden.

3.
3.1

IOP-avtal
Avtal

Under förutsättning av att kriterierna enligt punkt 2 är uppfyllda ska
nämnden teckna ett avtal med den aktuella idéburna organisationen.
Nämnden ska förvissa sig om att den aktuella organisationen är en idéburen
organisation.
Nämnden får inte detaljreglera den verksamhet som avtalet omfattar.
Nämnden ska anpassa avtalen för respektive IOP. Nedanstående punkter bör
regleras i avtalen.











Syfte och mål med verksamheten
Demokratiska principer och värdegrund
Målgrupp
Insatser
Organisation
Dokumentation och redovisning
Ekonomi
Avtalstid
Uppföljning
Omförhandling, uppsägning, hävning och tvist
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3.2

Uppföljning

Nämnden ska för respektive IOP, minst en gång per år, följa upp avtalet i
syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt ingånget avtal och
parternas intentioner.
I de fall två eller flera nämnder har ett gemensamt IOP ska uppföljningen
delges kommunstyrelsen.
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