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Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 
 

Här kan du se en inspelning av temadelen om IOP. 

Tora Törnqvist från Nätverket – Idéburen sektor Skåne berättade om samverkan mellan offentlig 
verksamhet och frivilligsektorn och IOP-avtal. 

Nätverket – Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation som dels jobbar med 
nätverksbyggande och kunskapsutveckling och dels med omvärldsanalys och påverkansarbete, 
kopplat till samverkan. 

De utgår från att den idéburna sektorn har tre olika roller: röstbärare, utförare och innovatör. Många 
organisationer jobbar med alla tre. Historiskt sett har den idéburna sektorn bidragit mycket till 
välfärdsutvecklingen. 

I Helsingborg finns en lokal överenskommelse om samverkan mellan staden och föreningslivet. 

Det finns många olika nivåer av samverkan och all samverkan måste inte sträva efter att bli ett 
partnerskap. Det kan också ha ett värde att bara ha en öppen dialog. 

• Information 
• Konsultation 
• Dialog 
• Samhandling 
• Partnerskap 

Ett idéburet offentligt partnerskap är till för att lösa samhällsutmaningar långsiktigt. De flesta avtal 
ligger på 3-5 år. 

Grunden för ett IOP-avtal är att en offentlig verksamhet och en eller flera frivilligverksamheter kan 
mötas som jämbördiga parter, så långt det är möjligt. 

För att skriva ett avtal bör vi hitta gemensamma mål som kräver samverkan och där det inte finns 
någon marknad. Det vill säga, det får inte vara ett område där det finns många företag som har ett 
vinstintresse och som är intresserade av att driva verksamheten.  

Ett föreningsbidrag är inte detsamma som att man har ett gemensamt mål som kräver samverkan. 
Ett avtal där en förening sköter driften av en verksamhet är egentligen inte heller något som är ett 
IOP-avtal. Ett IOP handlar om samhällsvärden och samverkan – inte om pengar. 

• Båda parter finansierar med pengar, resurser och/eller kompetens. 
• Parterna träffas och stämmer av kontinuerligt. 
• Parterna har en gemensam värdegrund. 

Det finns ingen lagstiftning om IOP, utan vi får skriva avtal från fall till fall. Det får då inte vara i ett 
område som kräver upphandling – då ska det upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Men 
går det in under bidragsregler är det juridiskt okej. 

Frågor vi behöver tänka på innan avtalet: 

https://web.microsoftstream.com/video/35b26f18-da42-4037-93df-8481eaf88875
https://natverket.org/


• Finns det en marknad? 
• Undvik ”beställningar” av en tjänst, då blir det för likt en upphandling 
• Det ska bygga på ett idéburet initiativ 
• Avtalet ska bygga på tillit – ej sanktioner. 

 
Kommunikationsprojekt mellan REKO och socialförvaltningen 
Josefine Svensson är ordförande i REKO Helsingborgs ungdomsjour, en nystartad förening. De har 
haft ett kortvarigt IOP-avtal med socialförvaltningen under 2020, juli-oktober, där de med hjälp av 
ungdomar har producerat och publicerat tre sponsrade inlägg på Instagram för att visa var du som 
ungdom kan söka stöd och hjälp. Inläggen kan du se på REKO:s Instagram. 

 

Rapport till socialnämnden 
David Bergström fick under 2020 uppdrag från socialnämnden att undersöka förutsättningarna för 
mer samverkan och eventuella IOP-avtal mellan socialförvaltningen och frivilligorganisationerna i 
staden. Rapporten togs upp i nämnden i december och de godkände de föreslagna åtgärderna. 

David har pratat enskilt med ett tiotal föreningar i staden och resultatet visar att alla är positiva till 
att samverka närmare med socialförvaltningen och till att skriva IOP-avtal om det skulle bli aktuellt. 
Däremot har många upplevt att det är svårt att komma i kontakt med rätt personer på förvaltningen 
för att presentera sina idéer och att samverkan ofta blivit personbunden. En viktig åtgärd blir att 
skapa möjlighet för fler förutsättningslösa möten, där idéer kan få gro fram utan att vara helt färdiga. 

Rapporten går att läsa på öppnasoc.se. 

 

Socialnämndens mål 2022 
Socialnämnden vill att brukare och brukarorganisationer ska vara delaktiga i att ta fram nämndens 
mål för socialförvaltningens arbete 2022. Hur processen kommer att se ut är inte helt klart, men vi 
återkommer till frågan på nästa Gemensamma utvecklingsgrupp, 15 februari. Om du är intresserad 
av att vara med som brukarrepresentant kan du kontakta david.bergstrom@helsingborg.se. 

 
Coronapåverkan i föreningarna 
 

Fontänhuset har varit stängt sedan de hårdare restriktionerna kom i höstas. Det har varit jättetufft 
för många, men de försöker lösa det med dagliga videomöten, telefonsamtal och aktivitet hemifrån. 
Bland annat en medlemstidning. 

Nu har de startat en utmaning där medlemmarna får en krona för varje 1000 steg de går, som samlas 
ihop till en stor fest när läget förhoppningsvis tillåter under sommaren/hösten. 

Pingstkyrkan undviker alla former av samlingar, även i mindre grupper – med undantag för den 
sociala verksamheten. Där har de drop in-tider tre gånger i veckan i begränsade grupper för samtal 
och stöd. Detta är för dem som redan är i kontakt med verksamheten. De söker inte upp nya 
kontakter som läget är nu. 

https://www.instagram.com/rekohbg/
https://oppnasoc.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/30/2021/01/rapport-om-arbete-med-foreningsbidrag-och-samverkan.pdf
mailto:david.bergstrom@helsingborg.se


Stadsdelsmammorna har startat ett projekt där de ringer runt till oroliga föräldrar och sprider 
information om coronarestriktioner och försöker uppmuntra osäkra och rädda föräldrar att våga 
släppa sina barn till skolan. 

Schizofreniföreningen har inga fysiska träffar, utan satsar på digitala studiecirklar, en för anhöriga 
och en om ”stigma watch”, som ska uppmärksamma mediers hantering av psykiatriska diagnoser. De 
ser ingen markant ökning på trycket på sin stödlinje än. 

Helsam har en ny verksamhetsansvarig, Ameli Frostell, som nu håller på att sätta sig in i arbetet. 

RFSL har fått pausa sin caféverksamhet, skolbesök och stödgrupper. 

REKO har fått utvecklingsmedel för att utveckla sin stödchatt för ungdomar. De söker nu fler vuxna 
volontärer som kan vara stödpersoner. 

 

Kommande möten 
• 15 februari: Tema ej klart + socialnämndens mål 2022, Skåneveckan för psykisk hälsa 2021 
• 15 mars: Nära vård (Lotta Green Dahlberg, processledare för vårdsamverkan) + anhörigstöd 

(Shirin Nilsson, anhörigsamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen) 
• 19 april: Våld i nära relation (Familjevåldsenheten) 
• 17 maj: Suicidprevention (Linnéa Hasslin, samordnare för suicidprevention) 
• 21 juni: Tema ej klart 
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