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 MISSIV 

Svar Kvinnojouren gällande IOP 
 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendebeskrivning   
I en skrivelse till tidigare socialchef Per Ström ställer Ordförande i föreningen 

Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala, Karin Karlsson frågan kring förutsättningarna för ett 

arbete med idéburet offentligt partnerskap (IOP), dem samt Sala kommun emellan.  

Beslutsunderlag  
2018-10-02 Skrivelse från föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala,  

2019-09-09 Fysiskt möte mellan föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala, 

Verksamhetschef; Anna Pierrou samt Samordnare Våld i nära relation (VINR); Hanna 

Bergvall.  

Förslag till beslut 
 

att  anse skrivelsen besvarad 

att  inte ingå ett IOP avtal med Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala 

  

 

Ingrid Strandman 

Socialchef 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 

Svar Kvinnojouren gällande IOP 
 

Bakgrund  
Frågan aktualiserades 2016 i och med att Jane Allansson fick ett uppdrag att se vem som 

ansvarade för ett eventuellt samarbete kring IOP i kommunen. Frågan hamnade slutligen 

hos ansvarig för socialnämnden. Ett första samtal skedde 2017. Våren 2018 hade 

föreningen Kvinnokraftkontakt/Kvinnojouren i Sala ett möte med dåvarande 

verksamhetschef IFO; Åsa Sahlberg och samordnare VINR; Hanna Bergvall gällande en 

omstart av dialogen. September 2019 träffades återigen föreningen 

Kvinnokraft/Kvinnojouren, verksamhetschef IFO; Anna Pierrou samt samordnare VINR; 

Hanna Bergvall för en dialog.  

Svar på skrivelsen 
Socialchef och därtill Individ- och familjeomsorgen (IFO) har mottagit en skrivelse från 

föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren med uppmaning att skapa en dialog om 

förutsättningarna att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Idéburet offentligt 

partnerskap, IOP, har funnits i Sverige sedan 2010. Bland annat har Västerås stad ett IOP-

avtal med Föreningen Kvinnohuset i Västerås.1 

Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt när det 

gäller ekonomisk samverkan; föreningsbidrag eller genom upphandlade tjänster. 

Föreningsbidrag är ofta ett bidrag för att föreningen finns till, ett s.k. verksamhetsbidrag, 

men kan även vara prestationsbaserat eller bygga på projekt etc.  

IOP kan ses som ett fördjupat verksamhetsbidrag för idéburna organisationer vars 

verksamheter och områden kompletterar nämndens ordinarie verksamhet. Avtalet 

speglar att det är ett partnerskap, då båda parter bidrar till verksamheten, i form av 

finansiering eller genom andra resurser.  

Ett traditionellt verksamhetsbidrag har betalats ut på 290 000:- kronor till föreningen 

Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala för år 2020.  

Lämpliga områden att avtala kring, enligt tanken om IOP är sådana avtal där varken 

sedvanligt verksamhetsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Offentlig aktör och 

idéburen organisation ska sedan definiera samhällsutmaningen och möjliga lösningar 

tillsammans. Skrivelsen och det dialogmöte som skett under hösten 2019 har inte åtrått 

några konkreta förslag eller lämpliga områden för ett IOP. Det har dock framkommit ett 

önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp från föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala 

att utarbeta lämpliga områden och ett förslag till IOP-avtal. Arbetsgruppen skulle bestå av 

representanter från föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala och IFO.  

                                                             
1https://www.vasteras.se/download/18.7dbd93a915f356ba1451f3a/1554823953519/8%20Idéburet%20offentligt%20partnersk
ap%20tillsammans%20med%20föreningen%20kvinnohuset,%20förlängning.pdf  
 

https://www.vasteras.se/download/18.7dbd93a915f356ba1451f3a/1554823953519/8%20Idéburet%20offentligt%20partnerskap%20tillsammans%20med%20föreningen%20kvinnohuset,%20förlängning.pdf
https://www.vasteras.se/download/18.7dbd93a915f356ba1451f3a/1554823953519/8%20Idéburet%20offentligt%20partnerskap%20tillsammans%20med%20föreningen%20kvinnohuset,%20förlängning.pdf
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SKL har i en rapport från 20172 lämnat en vägledning till hur kommuner och regioner ska 

hantera frågor om idéburet offentligt partnerskap (IOP). Av SKL:s vägledning framgår ett 

antal krav som nödvändiga, då en kommun/region ska kunna ingå överenskommelse om 

IOP med en organisation. Några av dessa kriterier är att samarbetet ska avse en komplex 

samhällsutmaning, det ska finnas ett gemensamt samverkansbehov, det ska finnas ett 

gemensamt engagemang, ägarskap och styrning i partnerskapet, partnerskapet ska vara 

samfinansierat genom ekonomiska eller ideella insatser och avse att pågå under längre tid. 

IOP överlag har fått kritik gällande det juridiska rättsläget (rättspraxis), det är juridiskt 

komplicerat att ingå IOP-avtal. Välfärdsutredningen har gjort bedömningen att det inte är 

möjligt att generellt ange att modellen IOP är förenligt med bland annat 

upphandlingsrätten. Utredningen konstaterar att de juridiska förutsättningarna måste 

bedömas i var enskilt IOP3.    

Vid ett ingående om ett gemensamt avtal bör syftet, rättspraxis och nyttan ställas mot 

behovet. Syftet gällande IOP i detta fall torde vara att verka gemensamt för våldsutsatta i 

kommunen.  

Möjliga lämpliga områden som  skulle kunna ingå i ett IOP-avtal i Sala kommun är 

skyddsplacering och motiverande stöd samt annan öppenvårdsbehandling såsom 

krissamtal barn. Detta är dock endast fiktiva möjliga exempel.   

Socialtjänstens våldsärenden idag består i fem ärenden under heldygnsvård och dessa är 

placerade externt med passus på ett ärende där en annan lösning tillgodosett behovet för 

den våldsutsatta. Generellt är ärenden av denna karaktär av just den art att det är svårt att 

vara kvar på den egna bostadsorten och byte av bostadsort är nödvändig. Inom annat stöd 

från myndigheten såsom råd, stöd och behandling har det från socialnämndens 

myndighetssida beviljats i 12 ärenden under 2019. Det är ärenden som myndigheten 

hanterat under egen regi, det har heller inte funnits ett annat behov. Utrymme finns för 

fler insatser.  

Den samlade bedömningen från IFO är att det idag saknas behov av att ingå ett IOP-avtal 

(partnerskap) med föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala. Det finns också flera krav 

som i dagsläget inte är uppfyllda med tanke på SKL:s vägledning. Ett av dessa är den 

komplexa samhällsutmaning som i sak inte går att neka till finns. Dock utförs insatser för 

ändamålet i egen regi. Det finns ett fullgott stöd idag redan för medborgarna i Sala 

kommun, dels genom IFO:s egna insatser och dels genom föreningen 

Kvinnokraft/Kvinnojourens samverkan. Dagens verksamhetsbidrag som delas ut till 

föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala syftar till att ge stöd åt våldsutsatta kvinnor, 

erbjuda en mötesplats för kvinnor, att skapa opinion och sprida kunskap och information 

om mäns våld mot kvinnor och tjejer.   

En annan ansats i frågan om att ingå ett IOP-avtal med föreningen 

Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala är att det saknas tydliga riktlinjer för hur kommunen ska 

ingå IOP-avtal. Flera kommuner i landet har tagit fram riktlinjer för IOP, dessa är 

beslutade på kommunfullmäktige nivå. Förslag till riktlinjer tydliggör vilka regler som ska 

gälla i en kommun avseende tecknande av IOP-avtal och vad som är syftet med denna 

samverkansform. I riktlinjerna tas hänsyn till relevant lagstiftning, eftersom det saknas 

juridisk praxis gör kommunen bedömningar under vilka omständigheter som IOP är 

                                                             
2 SKLs vägledning kring idéburet offentligt partnerskap. ISBN: 978-91-7585-630-8. Utgiven: 2018-05-04. 
3 SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden s.622 
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förenligt med bland annat kommunallagen, EU:s statsstödsregler (Lissabonfördraget) och 

upphandlingslagstiftning. Några sådana riktlinjer finns inte i Sala kommun. Innan ett 

ingående av Idéburet Offentligt Partnerskap beslutas bör sådana riktlinjer tas fram i 

kommunen.  

Dock ska påpekas att samverkan med föreningen Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala är 

något IFO bedömer vara mycket positivt och något som IFO strävar efter att utveckla.  

 

Ingrid Strandman 

Socialchef VOO  

 

 

………………………………  

 

 

Verksamhetschef IFO  Kvalitetsutvecklare IFO/Samordnare VINR 

Anna Pierrou  Hanna Bergvall  

 

 

…………………………………. ………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: 

  
CHECKLISTA 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

SVAR KVINNOJOUREN GÄLLANDE IOP 
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Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för landsbygden, 

nu eller i framtiden? 

JA  NEJ  X 

 

Vid JA – hur bedömer ni att beslutet påverkar: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt?  

 Skriv här... 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden?  

I så fall, på vilket sätt? 

 Skriv här... 
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CHECKLISTA 

Checklista avseende FN:s konvention om barnets rättigheter 

SVAR KVINNOJOUREN GÄLLANDE IOP 
 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 

På vilket sätt? / Varför inte? 

Nej, Barn och ungdomar påverkas inte idag. Anledningarna är att skrivelsen föreslås 

besluta att idag inte ingå ett IOP avtal med Kvinnokraft/Kvinnojouren i Sala. Individ- och 

familjeomsorgen (IFO) i Sala kommun behöver fatta väl underbyggda beslut och se till att 

det finns en rättssäker handläggning för alla barn och ungdomar i Sala. 

Vid JA ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i 

främsta rummet?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor 

beaktas med tanke på bland annat kön, etniskt 

ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social 

ställning? 

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening?  

Ja -På vilket sätt? / Nej -Varför inte? 

JA 
  

NEJ 
  

 Skriv här...   

 Övrigt som bör tas hänsyn till   

 Skriv här...   
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Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar 

och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys.  

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis 

främja helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och utveckling, i 
beslutsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitté har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga 

mycket tungt. Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. 

samhällsekonomiska eller säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till 

skydd mot missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga 

resurser för att tillgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa 

eller en grupp barns bästa måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder 

övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera 

beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, 

tro, ställning etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? 

(artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som 

ligger till grund för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper 

av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar 

bland barn och ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var 

särskilt uppmärksam på följande: 
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allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar 

drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, 

bedömningen om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss 

situation ska alltid göras av de vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommittén framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på 

den lokala nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, t ex enkät i en skolklass, remiss till 

ungdomsrådet, samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan – har barnet fått säga sin mening? 


