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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
– mobilisering av insatser i Hjällbo och Lövgärdet
Bakgrund
I september 2012 undertecknades en överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad
och organisationer inom civilsamhället. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett
långsiktigt hållbart Göteborg, bland annat genom att stärka samspelet mellan den offentliga
sektorn och civilsamhällets organisationer. Målet är att utveckla möjligheterna för
civilsamhället att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.
Hösten 2018 hölls flera workshops med deltagare från Stadsdelsförvaltningen Angered,
Bostads AB Poseidon Social resursförvaltning, Göteborgslokaler samt flera idéburna
organisationer. Syftet var att diskutera hur vi kan samverka för att skapa bättre livsvillkor i
Hjällbo och Lövgärdet för ett jämlikt Göteborg. Ett av resultaten blev att vi enades om att
försöka bilda ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för dessa områden.
Vad är ett IOP?
IOP är en avtalsform mellan en eller flera idéburna organisationer inom civilsamhället och en
eller flera offentliga aktörer. Det är en modell av partnerskap som kan användas när varken
traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är helt lämpliga.
Villkor för IOP
IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen,
men som den offentliga sektorn vill medverka i och samarbeta runt. I avtalet bestäms vad
partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla
med mera.
•
•
•

Det måste vara ett område som är kompetensenligt enligt Kommunallagen.
Det får inte finnas en ekonomisk marknad med konkurrens som störs av att ett IOPavtal inrättas.
Det ekonomiska stöd som den offentliga sektorn bidrar med, ska inte kunna anses som
ett otillåtet statsstöd.

Överenskommelse om IOP för Hjällbo och Lövgärdet
Detta IOP (bilaga 1) är inrättat mellan Civilsamhälle; Bräcke Diakoni, Coompanion,
Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs Stadsmission och Rädda Barnen samt Offentlig
sektor; Stadsdelsförvaltningen Angered, Bostads AB Poseidon, Social resursförvaltning och
Idrotts- och föreningsförvaltningen. En ny samverkanspart behöver inte anslutas till det
övergripande huvudavtalet utan kan inkluderas i någon av de insatser som formuleras i bilagor
till avtalet.

Partnerskapet har stöd i flera styrande och reglerande dokument:
•
•
•
•
•

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets
organisationer
Kommunfullmäktiges budget
Mål- och inriktningsdokument, reglementen
Ägardirektiv
Stadgar

Övergripande målsättning
Att genom samlade och samordnade insatser i Hjällbo och Lövgärdet kunna påvisa
förbättringar inom samtliga målområden för Jämlikt Göteborg och Trygg i Angered inom fyra
år. Tillsammans ska vi skapa ett samarbete som genererar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förbättrade skolresultat
Fler personer i arbete
Förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit
Ett tryggare och mer tillgängligt samhälle för alla
En närmiljö fri från våld och hot
Ökad tillit mellan människor och till samhällets institutioner
Ökad tillit och tilltro till det demokratiska systemet
Ett hållbart föreningsliv
Förbättrad hälsa

Insatser inom IOP:t kommer att beskrivas i bilagor till avtalet som utarbetas successivt under
avtalstiden.
Finansiering
Överenskommelsen baseras på parternas insatser i form av tid, en ramfinansiering samt
finansiering av de insatser som ska genomföras. Ramfinansieringen ska avsättas för att
komma igång med insatser kopplade till IOP:t; främst samordning och koordinering genom en
resurs från civilsamhället och lokal för mötesplats i Hjällbo. Bostads AB Poseidon avser – om
styrelsen fattar beslut att bolaget ska ingå i överenskommelsen – att bidra med 250 tkr till
ramfinansiering under 2019.
Förslag till beslut
Att ingå en överenskommelse om ett IOP ligger helt i linje med, och kan ytterligare stärka,
Poseidons utvecklingsambitioner för Hjällbo och Lövgärdet.
Enligt bolagsordningen får VD besluta om avtal upp till 10 mkr eller med en löptid upp till
3 år och ett värde upp till 5 mkr. Föreliggande överenskommelse har en löptid på 3 år och 9
månader och kostnaden för avtalsperioden förväntas överstiga 5 mkr.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta att ge VD i uppdrag att teckna denna
överenskommelse.
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