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Bestämmelser för styrning av ÖK Idé samt 

handläggningsordning för samverkansformer med 

idéburen sektor 
 

Idéburna organisationer av olika slag har länge spelat en viktig roll i välfärden. 

Många av välfärdsstatens institutioner har rötter i verksamheter som en gång 

utvecklades av föreningar eller trossamfund. De idéburna organisationerna har 

varit föregångare för sådant som idag tillhör välfärdens kärna, samtidigt som man 

har fortsatt att identifiera, artikulera och möta behov som varken offentliga eller 

kommersiella aktörer förmår fånga upp. Det gör de idéburna aktörerna till viktiga 

innovatörer i välfärden. 

 

ÖK Idé, är en skriftlig överenskommelse om samverkan mellan Uddevalla 

kommun och idéburen sektor i Uddevalla. ÖK Idé består av en gemensam 

värdegrund med principer och ansvar som underlättar samverkan. Syftet med ÖK 

Idé är att Uddevalla kommun och idéburna organisationer i Uddevalla ska mötas 

och tillsammans framgångsrikt arbeta för stärkt demokrati, rikare fritid, minskat 

utanförskap och bättre välfärd i Uddevalla.  

 

För styrning och ledning av överenskommelsen mellan Uddevalla Kommun och 

idéburen sektor, ÖK Idé, utser Kommunstyrelsen för varje mandatperiod en 

politisk styrgrupp. I arbetet omfattas ansvar för överenskommelsens 

genomförande, upprättande av samverkansavtal kring de idéburna 

organisationernas processledare, ansvariga kontaktpersoner per förvaltning och 

handläggningsordningar för samverkansformer med idéburen sektor.  

 

Idéburet offentligt partnerskap 
Idéburet offentligt partnerskap är en av flera samverkansformer som omfattas av 

Uddevalla kommun och idéburen sektor i Uddevallas 

överenskommelse om samverkan samt värdegrund för detta, ÖK Idé. Ett idéburet 

offentligt partnerskap är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och 

idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål. 

 

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) saknar idag en rättslig definition. 

Begreppet lanserades 2010 av organisationen Forum – idéburna organisationer 

med social inriktning. Under 2017 identifierade SKR (då SKL) följande 

kriterierna som stöd för IOP: 
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 Partnerskapet IOP är inte del av grundfinansieringen till civilsamhällets 

organisationer (normerat föreningsbidrag)  
 Partnerskapet IOP är inte ett köp av tjänst eller verksamhet, utan en 

samfinansierad insats eller verksamhet med ambitionen att utvecklas och 

fungera över tid.  
 Partnerskapet IOP bygger på ett gemensamt samverkansbehov  
 Partnerskapet IOP är med fördel ett led i ett politiskt program eller plan 

där civilsamhället lyfts fram som samarbetspartner  
 Partnerskapet IOP:s verksamhet/insatser detaljregleras ej av kommunen  
 I partnerskapet IOP har den offentliga organisationen och den idéburna 

organisationen ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning  
 I en marknadssituation är det angeläget att partnerskapet IOP tydliggörs i 

skrift och handling som samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation  
 Partnerskapet IOP avses pågå under längre tid och utvecklas genom 

gemensam uppföljning, utvärdering och i gemensamma beslut  
 

Uddevalla kommuns handläggningsordning av idéburna offentliga 

partnerskap 
Hur ett partnerskap arbetas fram kan se olika ut, men centralt är att processen 

präglas av dialog och genomsyras av ÖK Idés värdegrund och principer. 

Organisationen kring ÖK Idé med representation och processeldare från vardera 

part är viktiga resurser för upprätthållandet av mål och värdegrund kopplat till 

samverkan, och ska bidra med metod- och processtöd kring idéburna offentliga 

partnerskap. 
   

Initiativ  
Initiativtagaren uppmanas att kortfattat beskriva sin idé om samverkan  

- Samhällsutmaning/problem som vi behöver samverka kring   

- Mål med partnerskapet  

- Exempel på innehåll i partnerskapet     

- Målgrupp  

- Tidsperiod     

- Resurser/aktörer som deltar i initiativet till partnerskapet  

Hantering av initiativ   
Alla initiativ diarieförs och behandlas inledningsvis gemensamt av kommunens 

styrgrupp och arbetsgrupp för ÖK Idé, initiativet granskas utifrån kriterier för 

idéburna offentliga partnerskap. Om initiativet inte uppfyller kriterierna för ett 

idéburet offentligt partnerskap kan arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

besluta att kommunen inte ska arbeta vidare med initiativet. Motivering och beslut 

dokumenteras och diarieförs och meddelas initiativtagaren.   

 

Uppfyller initiativet kriterierna tilldelas berörd förvaltning ärendet 

via kommunens styr- och arbetsgrupp för ÖK Idé. Förvaltningens representant i 
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ÖK Idés arbetsgrupp ansvarar för samordning av ärendet och för vidare process 

kring innehåll och eventuell skriven överenskommelse tillsammans med 

initiativtagare. Processledarna för ÖK Idé hålls informerade och finns med som 

stöd.    

Underlag för överenskommelse   

ÖK Idés värdegrund  

Initiativet  

Organisationsbeskrivning   

Initiativtagarens/initiativtagarnas senast genomförda ekonomiska redovisning  

Beslutsordning   

Alt. 1, för överenskommelser som kan ske inom berörd nämnds ordinarie 

budgetram:   

 
 Beslut tas i berörd nämnd och anmäls som informationsärende till 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet och Kommunstyrelsen. 
Nämndens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier för IOP, 

Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och 

kostnadseffektivitet. 
   

Alt. 2, för överenskommelser där medfinansiering från den centrala budgetposten 

för IOP är aktuell:    
 Berörd förvaltning gör ett ställningstagande kring initiativ om IOP  
 Beredning i arbetsmarknads- och integrationsutskottet   
 Beslut i kommunstyrelsen   

Kommunstyrelsens bedömning baseras på tillgänglig kunskap och kriterier 

för IOP, Kommunens styrkort, uppskattade samhällsvinster och 

kostnadseffektivitet. 
  

Ärenden som involverar flera förvaltningar och nämnder  

Kommunens processledare för ÖK Idé utses som samordnare och handläggare för 

ärenden som berör flera förvaltningar och nämnder och för ärenden där 

finansiering från den centrala budgetposten är aktuell. Beslut sker sedan som 

beskrivet i alt.2.  
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