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Regler för idéburet offentligt
partnerskap, IOP-avtal
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 det civila samhället
2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen (och inte i form av beställning från kommunen)
3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet inte konkurrerar med annan likartad verksamhet på en
befintlig marknad
4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster kan tolkas som bidragande till den allmänna
samhällsnyttan
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
mål
uppföljning
ekonomi
avtalstid
omförhandling, hävning och tvist

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