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Missiv till skrivelse till kommunstyrelsen rörande idéburet 
offentligt partnerskap 

Syfte och bakgrund 
Den 15 mars 2022 beslutade rådet för idéburna organisationer att skicka in 
en skrivelse till kommunstyrelsen rörande idéburet offentligt partnerskap. 
Rådet för idéburna organisationer har under en längre tid samlat in 
information och synpunkter från både civilsamhället i Härryda kommun och 
sakkunniga inom området.  

Rådet för idéburna organisationer pekar ut behovet av att peka ut idéburet 
offentligt partnerskap som ett möjligt viktigt verktyg för Härryda kommun 
och kommunens idéburna organisationer att tackla de problem som finns i 
dagens samhälle.  

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om 
samverkan mellan den offentliga sektorn och idéburna organisationer i syfte 
att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. Målet med IOP är att 
aktörerna som ingår i ett sådant partnerskap agerar som jämlikar och 
använder sig av dialog för att lösa de gemensamma problem i samhället som 
både den offentliga aktören och de idéburna organisationerna arbetar med. 
Genom att ingå ett idéburet offentligt partnerskap är inte de idéburna 
föreningarna uppdragstagare som vid en offentlig upphandling eller 
bidragstagare som när en förening erhåller föreningsbidrag utan en partner i 
ett samarbete som på lika villkor arbetar mot ett gemensamt uppsatt mål. 

Med denna skrivelse hemställer rådet för idéburna organisationer 
kommunstyrelsen i Härryda kommun att uppdra förvaltningen att i 
samverkan med rådet för idéburna organisationer ta fram riktlinjer för 
möjliggörandet att införa idéburet offentligt partnerskap. 
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Skrivelse till kommunstyrelsen rörande idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) 
 
Det finns idag en enorm styrka inom det svenska civilsamhället. Våra 
idéburna organisationer organiserar idag människor med mängder av 
kunskaper och idéer. Vi har de senaste åren sett hur civilsamhällets 
organisationer har stöttat upp och varit avgörande vid kriser och vi ser att 
detta inte kommer minska utan snarare öka i framtiden. 
 
Vi vill med framtiden i åtanke dela med oss av vad vi som råd har fått 
kännedom om både från sakkunniga inom området och vad vi har hört 
önskas från föreningslivet inom Härryda kommun. 
 
För att bättre kunna möta dagens och framtidens utmaningar som vårt 
samhälle ställs och kommer att ställas inför vill vi göra det enklare och 
smidigare för både Härryda kommun och de idéburna organisationerna att 
samarbeta för att nå våra gemensamma samhälleliga mål. 
 
Vad vi vill förespråka som en alternativ metod som bör uppmärksammas är 
ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ett partnerskap mellan en 
offentlig aktör, i detta fall Härryda kommun, och en eller flera idéburna 
organisationer. Ett sådant partnerskap ska definieras av jämlikhet och dialog 
mellan parterna. Vi köper inte en tjänst likt vid en upphandling och vi ger 
inte villkorade bidrag som vid föreningsbidragsutdelning. Vi är partners 
som är lika involverade i planeringen och utförandet. Vi dikterar inte 
villkoren för de idéburna organisationerna utan vi för en dialog med dem 
om hur vi ska uppnå våra gemensamma mål. 
 
Idéburna offentliga partnerskap används redan av många aktörer i Sverige 
och även i vår kommun har vi i dagsläget ett sådant aktivt partnerskap. Vi 
ser dock att potentialen för denna form av samarbete mellan det offentliga 
och civilsamhälleliga aktörerna kan bli ännu större om det går att peka ut 
idéburet offentligt partnerskap som en möjlig samarbetsform som Härryda 
kommuns förvaltning bör beakta vid samarbeten med civilsamhället. 
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Rådet för idéburna organisationer hemställer kommunstyrelsen i Härryda 
kommun att uppdra åt förvaltningen att i samverkan med rådet för idéburna 
organisationer ta fram riktlinjer för möjliggörandet att införa idéburet 
offentligt partnerskap. 
 
 
 
 
Håkan Eriksson Jan Linde 
Ordförande Vice ordförande 
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Till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens sammanträde 
2022-05-05 
 

Datum      Diarienummer 
2022-04-25      2022KS259 

 

Förslag från rådet för idéburna organisationer om idéburet 
offentligt partnerskap 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att arbeta fram förslag på riktlinjer 
för idéburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsens olika råd och 
välfärdsnämnden ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget innan ärendet 
kommer upp för beslut.  
 

Ärendet 

Rådet för idéburna organisationer har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen 
om idéburet offentligt partnerskap, daterad 1 april 2022. Rådet hemställer 
kommunstyrelsen i Härryda kommun att uppdra åt förvaltningen att i samverkan 
med rådet för idéburna organisationer ta fram riktlinjer för möjliggörandet att 
införa idéburet offentligt partnerskap. 
 
 
Per Vorberg (m) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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