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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2020-00657
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med: 2025 
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Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal
När Borås Stad och en idéburen organisation ser gemensamma behov och har gemensamma 
utvecklingsintressen kan ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) vara ett medel för att 
uppnå det. 

IOP är därmed inte ett vanligt bidrag som en idéburen organisation kan söka från kommunen. 
Det är heller inget IOP om kommunen bara vill ”köpa” en tjänst av den idéburna verksamheten. 
Ett IOP handlar om att man går tillsammans i ett partnerskap och arbetar tillsammans under 
en längre tid för att gemensamt uppnå ett gemensamt mål. IOP ska därmed alltid föregås av 
ett samtal om behovet, det gemensamma intresset och hur parterna kan samverka.  

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal är stöd och vägledning för nämnders 
och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.

Syftet med IOP-avtalen är att få ett mer hållbart samarbete med civilsamhället och att det civila 
samhället på mer jämlika villkor ska kunna delta aktivt och bidra till samhällsutvecklingen

IOP-avtal kan träffas under förutsättning att följande kriterier uppfylls:

1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från den idéburna 
organisationen. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i 
form av beställning från kommunen) 

2. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med annan 
likartad verksamhet på en befintlig marknad 

3. Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället

4. Verksamheten är ett led i att förverkliga Överenskommelsen i Borås

5. Verksamheten kan inte ses som en del av de normerande förenings- eller 
verksamhetens bidrag som Borås Stad kan erbjuda

6. Avsikten är att den idéburna organisationen fortsatt ska vara en fri och självständig 
aktör.

7. Bägge parter är med och finansierar verksamheten med pengar eller med andra 
insatser (ex ideella krafter).

8. Verksamheten kommer inte detaljregleras från Borås Stads sida.

9. Verksamheten avses att drivas under längre tid.
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Nedanstående punkter är obligatoriska i alla IOP-avtal. Då säkerställs att viktiga punkter 
alltid finns med och att organisationerna behandlas lika:

• bakgrundsförutsättningar för avtalet

• värdegrund

• insatser och åtaganden

• övergripande mål/syfte

• uppföljning

• ekonomi

• avtalstid

• omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan därutöver utforma och anpassa respektive IOP-avtal till respektive 
verksamhet



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Regler för IOP.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 7

		Godkänt: 23

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Överhoppat		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början
