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PLAN  

Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande  
mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad  
vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. 

RIKTLINJE  

Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan  
betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten.  
Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. 

HANDLINGSPLAN  

Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och  
ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser.  
Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning. 

POLICY 

Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar.  
Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. 
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INLEDNING 
Arbetsmarknads- och socialnämnden tillämpar Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som 

samarbetsformat när det gäller föreningar och ideella organisationer i Karlstads kommun 

som utför tjänster och verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar för 

kommunens lokala arbetsmarknadspolitik, för mottagande av nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg. Det handlar bland annat om 

stöd till barn och unga, stöd vid missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.   

 

IOP är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan den idéburna organisationen 

och arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden ska arbeta för att skapa tydliga förutsättningar 

och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna, ska synliggöra och stärka den idéburna 

organisationen som självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare samt 

utveckla möjligheter för de idéburna organisationerna att utgöra en viktig aktör inom 

välfärdsutvecklingen. 

 

DEFINITION IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP 

IOP har utarbetats av Socialt Forum i samverkan med regeringen och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Det är en modell av partnerskap som kan användas när upphandling är en lämplig form. 

IOP är ett samarbetsformat i form av ett särskilt tjänsteavtal mellan den idéburna organisationen 

och den offentliga sektorn. 

 

I korthet kan IOP sammanfattas som ett partnerskap mellan offentliga aktörer och en eller flera 

idéburna organisationer. Syftet med IOP är att gemensamt lösa en samhällsutmaning och 

möjliggöra idéburna organisationers samhällsservice. Målet är att skapa förutsättningar för 

organisationer att utföra en viktig samhällsservice. Samverkansformen har sin utgångspunkt i en 

ömsesidighet mellan parterna, där man genom dialog kommer fram till vilken verksamhet som 

behövs, vilken målgrupp den ska nå, vilka mål som ska uppnås, vilken värdegrund verksamheten 

ska utgå ifrån och hur kvalitet definieras. Båda parter bidrar med resurser i form av exempelvis 

pengar, expertis, arbetstid, lokaler och ideellt arbete. Varje part är huvudman för sin egen 

verksamhet. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÖKA 

 

• Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten 

och följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter.  

• Föreningen ska aktivt skapa möjlighet till delaktighet och deltagande utifrån kriterierna i 

diskrimineringslagen dvs oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning 

och ålder. 
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Ett antal generella kriterier för när ett partnerskap kan ingås fastställdes när modellen IOP 

arbetades fram. Dessa kriterier togs fram för att möta de juridiska kraven i tillämpbara lagar, t. ex. 

upphandlingslagstiftningen.  

 

IOP kan ingås när följande kriterier är uppfyllda 

 

• verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen 

• verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller en plan, där de idéburna 

organisationerna särskilt nämns 

• det inte finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda 

• bägge parter är med och finansierar verksamheten (via exempelvis pengar, arbetstid eller 

ideella insatser) 

• verksamheten inte detaljregleras från kommunen 

• verksamheten avses att pågå under längre tid. 

 

INTRESSEANMÄLAN OCH REDOVISNING 

Information om intresseanmälan finns på www.karlstad.se. 

 

Intresseanmälan för IOP lämnas för två kalenderår och senast den 25 maj inför nästkommande 

kalenderår. 

I intresseanmälan kan ingå: 

• årsmötesprotokoll 

• stadgar 

• verksamhetsberättelse 

• resultat- och balansräkning 

• revisionsberättelse 

• verksamhetsplan som visar hur föreningen ska bedriva verksamheten kommande år 

• budget för kommande år för föreningens verksamhet 

 

 

INFORMATION OCH IOP-AVTAL 

När intresseanmälan om IOP inkommit kallar förvaltningen till möte med föreningen för att 

diskutera igenom samarbete och om IOP är en möjlig samverkansform.  Därefter skrivs ett förslag 

till nämnden för beslut om IOP. 

 

Utbetalningen regleras i tjänsteavtalet mellan nämnden och den idéburna 

organisationen/föreningen.   

 

Om det finns felaktigheter eller vilseledande uppgifter i föreningens underlag har nämnden rätt att 

jämka beloppet eller att inte alls betala ut stödet. Nämnden har rätt att hålla inne eller återkräva 

utbetalt stöd om en förening upphör med sin verksamhet eller inte uppfyller grundvillkoren för 

beviljat stöd. Stödet kan också återkrävas eller inte betalas ut om en förening brustit i något annat 

väsentligt i överenskommelsen, exempelvis inte inkommit med uppföljning eller redovisning på 

angiven tid. 

http://www.karlstad.se/
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Förvaltningen tillhandahåller mall för ekonomisk uppföljning och årsredovisning.  

 

IOP-avtal 

Vilka lagar och regler som partnerskapet måste förhålla sig till avgörs av vilken verksamhet som 

ska bedrivas. En juridisk bedömning måste göras vid varje enskilt tecknande av IOP. Villkoren som 

parterna kommer överens om skrivs ner i ett avtal. Avtalen ser olika ut från fall till fall, eftersom 

IOP upprättas utifrån en specifik samhällsutmaning, men innehåller oftast  

• verksamhetens syfte 

• den gemensamma värdegrunden som styr upprättandet av partnerskapet 

• målgrupp och uppdrag som partnerskapet ska beskriva 

• hur partnerskapet ska följas upp 

• ekonomiska förutsättningar 

• tidsperioden för partnerskapet 

 

REFERENSGRUPP 

En referensgrupp utses, med representanter från respektive partners, från föreningarna och 

verksamhetsutvecklare från respektive avdelning, som har uppdraget att följa upp och utveckla 

IOP. Referensgruppen leds av förvaltningsövergripande verksamhetsutvecklare på staben
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