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1. Inledning 

Riktlinjen anger förutsättningar och kriterier för att stärka civilsamhället genom möjligheten 

för idéburna organisationer att teckna partnerskap med Kungälvs kommun, (IOP), Idéburet 

offentligt partnerskap.  IOP togs fram av Forum – idéburna organisationer med social 

inriktning 2010 och är en partnerskapsrelation mellan den idéburna och den offentliga 

sektorn. 

 

2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska 

mål 
IOP är en mellanväg mellan normerade föreningsbidrag och upphandling. Styrdokument kring 

”sociala” föreningsbidrag i Kungälv är ”Kriterier för beviljande av föreningsbidrag (Dnr 

KS2010/1031)” samt styrdokument för bidrag till föreningar inom fritid. Att teckna IOP-avtal 

med föreningar/organisationer stöder arbetet med ”minskad segregation” och ”gör rätt från 

början i investera i barn och unga”  

 

3. Syfte 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är ett koncept för samhällsutveckling. Genom att ingå 

partnerskap med seriösa och hållbara organisationer kan föreningarna långsiktiga utveckla sitt 

arbete med att ge stöd till Kungälvsborna. IOP handlar om att skapa vinna-vinna förhållanden 

mellan aktörerna. I partnerskapet går båda parter in med målet att utvecklas tillsammans emot 

fastställda mål. 

 

4. Mål och viljeinriktning 

Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom 

hållbarhetsarbetet i Kungälv. Ett Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda 

parter att uppfylla syfte och mål. 

 

 

 

 



 

4 
 

5. Förutsättningar för IOP 
 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av Forum – idéburna organisationer med 

social inriktning 2010. IOP är en mellanväg mellan normerade föreningsbidrag och 

upphandling. Avtalet kan ingås med idéburna organisationer, föreningar, kooperativ, sociala 

företag eller liknande, som 

- Bedrivs utan vinstsyfte  

- Inte ha ekonomiska drivkrafter 

Kungälv ansluter sig till de kriterier som är antagna från Socialt forum 

- verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

- verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

- verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället. 

- verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  

- varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den 

idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt fri och 

självständig aktör. 

- det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

- bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser). 

- verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

- verksamheten avses att drivas under längre tid. 

I bedömningen kring att ingå IOP med idéburna organisationer kommer följande att särskilt 

beaktas  

- Visat intresse för att ingå ett partnerskap med kommunen 

- Organisationer som driver, vill driva en verksamhet som bedöms bidra till att öka den 

sociala hållbarheten och minska utanförskapet i kommunen 

- Organisationer som har ett nära samarbete med kommunen 

- Organisationer som driver ett långsiktigt arbete.  

 

6. Levandegöra 
Riktlinjen publiceras på kommunens hemsida. 

7. Uppföljning 

Uppföljningen av riktlinjen sker årligen i bildningsutskottet 
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