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Inledning
Dessa riktlinjer anger förutsättningar, kriterier och beslutsgång för att ingå
ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Härnösands kommun.
Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan
en nämnd i kommunen och en organisation från det civila samhället för att
bedriva en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning.
Syfte
Syftet med IOP är att erbjuda ett alternativ för verksamheter som riskerar att
hamna mellan stolarna för organisationsbidrag, kortsiktiga projekt och
upphandlingar. Att kunna erbjuda långsiktiga villkor för en verksamhet som
agerar för samhällsnyttan och där ett lånsiktigt partnerskap med kommunen
är önskvärt.
Syftet med dessa riktlinjer är att fastställa och beskriva ansvarsfördelningen
inom kommunen, fastställa kriterier för när, hur och om ett partnerskap kan
ingås samt beskriva hur processen går till.

Ställningstaganden
I januari 2017 antog kommunfullmäktige en policy för samverkan med det
civila samhället. I policyn görs flera ställningstaganden, bland annat att
kommunen ska utveckla former för samverkan tillsammans med det civila
samhället och att kommunen erkänner och visar respekt för det civila
samhällets självständighet och oberoende. Dessa ställningstaganden utgör
grunden för dessa riktlinjer och ska genomsyra de avtal om idéburna
offentliga partnerskap som tecknas. Policyn som helhet är styrande för detta
arbete.
När kan ett avtal om idéburet offentligt partnerskap ingås?
För att ett idéburet offentligt partnerskap ska formas behövs minst två
parter, en från det civila samhället och en från offentlig sektor (i det här
fallet en nämnd i Härnösands kommun) som båda är intresserade av att ingå
ett partnerskap.
IOP ska vara en passande finansieringsform för verksamheten.

Vissa organisationer har svårt att få bidrag och vill testa IOP istället. Ibland
finns det andra bidrag att söka eller andra sätt att finansiera en verksamhet.
Innan en nämnd fattar beslut om att inleda en dialog om ett IOP ska följande
beaktas:


Finns det flera aktörer som bedriver samma sorts verksamhet, men
kommunen vill skriva avtal med en? Verksamheten bör upphandlas.



Avser organisationen göra vinst på verksamheten? Verksamheten
bör upphandlas.



Har kommunen en idé om en speciell sorts verksamhet och tror att
en speciell organisation skulle passa utmärkt för arbetet? Undersök
först om det finns en marknad att upphandla tjänsten på. Den
offentliga sektorn kan då styra verksamheten i enlighet med sin idé.
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Är partnerskapet till för att den offentliga sektorn vill stödja en
förenings viktiga arbete? Då passar organisationsbidrag bättre.



Har kommunen svårighet att hitta rätt finansieringsform för en
verksamhet som inte behöver upphandlas men inte heller hamnar
inom ramen för organisationsbidrag? Undersök om IOP är möjligt.



En organisation arbetar nära den offentliga sektorn med uppbyggnad
av en specifik verksamhet som organisationen tagit initiativ till. Här
kan eventuellt IOP tillämpas

Verksamheten ska uppfylla legala krav och andra villkor för ett IOP

Om ett idéburet offentligt partnerskap verkar vara rätt väg att gå behöver
följande kriterier vara uppfyllda innan berörd nämnd fattar beslut:
1. Den verksamhet som avses bidrar till den allmänna samhällsnyttan,
2. den verksamhet som avses konkurrerar inte med annan likartad
verksamhet på en befintlig marknad,
3. den verksamhet som avses sker på initiativ av en organisation (och
inte i form av beställning från kommunen),
4. den verksamhet som avses omfattas inte av något annat bidrag från
kommunen,
5. den verksamhet som avses bedrivs på ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt.
Vem kan ingå ett avtal om IOP?
Den organisation som bedriver eller vill bedriva en verksamhet som
stämmer in på kriterierna ovan kan kontakta kommunen och uttrycka en
önskan om att ingå ett avtal om IOP.
Förfrågan behandlas av den nämnd som är närmast berörd av verksamheten
som får göra en bedömning om IOP är möjlig utifrån kriterierna ovan och
om det finns ekonomiska förutsättningar för att sen, när så är möjligt, inleda
en dialog kring utformningen av ett partnerskap.
Vad ska avtal om IOP innehålla?
För att säkerställa att viktiga punkter alltid finns med och att organisationer
behandlas lika ska ett avtal om IOP alltid innehålla följande:


bakgrundsförutsättningar för avtalet



värdegrund



insatser och åtaganden



mål



uppföljning



ekonomi



avtalstid



omförhandling, hävning och tvist
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Arbetsgång
1. En intresseanmälan om att ingå ett IOP lämnas till den instans som
handlägger ansökningar om bidrag och stöd till föreningar och
organisationer i kommunen.
2. Samma instans gör en bedömning om IOP är en lämplig
finansieringsform för den aktuella verksamheten utifrån dessa
riktlinjer. Om så är fallet lämnas ärendet över till den nämnd som är
närmast berörd.
3. Berörd nämnd ansvarar för att ärendet bereds ytterligare utifrån
legala krav, finansiering och andra villkor ovan varvid beslut fattas
om avsikt att ingå avtal om IOP.
4. Ansvarig nämnd ansvarar tillsammans med sökande organisation för
att ett avtal om IOP tas fram i enlighet med dessa riktlinjer.
5. Initiativtagande organisation och ansvarig nämnd fattar beslut om
och undertecknar partnerskapsavtal.
6. Ansvarig nämnd ansvarar för att verksamheten följs upp som avtalat.

