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Bakgrund och syfte
Överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund berör hur 
kommunen och idéburen sektor ska samverka för att tillsammans utveckla olika 
välfärdsområden. Överenskommelsen antogs av kommunfullmäktige i januari 
2019. Sedan dess har en kommungemensam samverkansplan för att implementera 
Överenskommelsen tagits fram av kommunen och representanter från den 
idéburna sektorn i Lund. Samverkansplanen antogs av kommunstyrelsen i maj 
2021 och finns att läsa på lund.se:

• https://lund.se/kommun-och-politik/sa-styrs-lunds-kommun/forfattningssamling

Samverkansplanens syfte är att öka samverkan och delaktigheten mellan 
parterna för att leva upp till Överenskommelsens principer och åtaganden. 
Samverkansplanen är en viktig del i Lunds hållbarhetsarbete, som utgår ifrån 
mänskliga rättigheter, de nationella folkhälsomålen samt FN:s hållbarhetsmål 
(Agenda 2030). Samverkansplanen för Överenskommelsen arbetar i linje med 
Policy för hållbar utveckling och bidrar till att uppnå mål och delmål i Program 
för social hållbarhet samt LundaEko. I samverkansplanen finns fyra prioriterade 
samverkansområden: 

• Inkludering

• Hälsosamma levnadsvanor

• Hållbar utveckling med utgångspunkt i Agenda 2030

• Demokrati, delaktighet och trygghet

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa gemensamma och tydliga riktlinjer och 
rutiner för Lunds kommuns samverkan med idéburen sektor, med fokus på de 
olika samverkansformerna och deras respektive användningsområde. Syftet är 
också att informera föreningar och organisationer om hur de ska gå tillväga för 
att gå vidare med en idé för samverkan – vilka möjliga former samverkan med 
kommunen som finns. Det är så klart svårt att ta fram riktlinjer för en dynamisk 
process som samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer, och dessa bör ses 
som en övergripande guide vilken behöver anpassas och konkretiserar från fall till 
fall. Riktlinjerna behöver också förankras i lagar, styrdokument, organisatoriska 
förutsättningar och gränser.

https://lund.se/kommun-och-politik/sa-styrs-lunds-kommun/forfattningssamling
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Samverkansformer
Samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund kan ske i olika 
former, vara kortsiktig eller långsiktig och involvera två eller flera aktörer. En viktig 
utgångspunkt är att det finns konkreta behov och intresserade aktörer som vill 
samverka för att utveckla ett eller flera av de prioriterade samverkansområdena. 
Initiativet till samverkan ska komma från idéburen sektor eller genom dialog 
mellan offentlig och idéburen sektor angående aktuella samhällsutmaningar. 
Nedan beskrivs de tre samverkansformer som finns med i Samverkansplanen: IOP, 
projektsamverkan och övrig samverkan.

Idéburet offentligt partnerskap
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en form för samverkan 
där offentlig och idéburen sektor ingår ett partnerskap för 
att tillsammans lösa en begränsad och gemensamt definierad 
samhällsutmaning. IOP kan endast tecknas med juridiska personer 
som tillhör civilsamhället. 

Projektsamverkan 
Projektsamverkan innebär att parterna (kommunen och aktörer från 
idéburen sektor) samarbetar kring en projektbaserad verksamhet 
som man tillsammans sökt extern finansiering för. 

Övriga samverkansformer 
Övriga samverkansformer kan till exempel vara att tillsammans 
planera och genomföra tillfälliga eller återkommande aktiviteter, 
samarbeta kring lokaler eller marknadsföring. Ordinarie 
verksamhets- och föreningsbidrag räknas inte.

De föreningar och organisationer som kommunen samverkar med på ett av 
ovanstående sätt ska vara anslutna till Överenskommelsen. 

Värt att också känna till är att Lunds kommun har flertalet bidragsformer vilka 
föreningar och andra aktörer kan söka, så som stöd till folkbildning, publika 
arrangemang, barn- och ungdomsverksamhet, ungas egen organisering och 
utveckling. Mer information om dessa finns på lund.se.

https://lund.se/
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Att välja samverkansform
Förutom samverkansinitiativets omfattning och syfte påverkar förutsättningar som 
tid och ekonomi vilken form för samverkan som väljs. Var alltid tydliga med när 
samverkansprocessen startas och varför den startas (eller inte). Kommunkontoret 
eller den enskilda förvaltningen som tar emot en förfrågan eller förslag till 
samverkan ska göra följande:  

1. Bedöma och sortera det inkomna förslaget 

• Knyt an till ett av samverkansplanens prioriterade områden, och andra 
kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument.  

• Målgrupp och samverkanspartner: Vilken är målgruppen? Vilken/vilka är 
relevanta samverkanspartners, utöver den som inkommit med förfrågan. Vilka 
är samverkanspunkterna? Relevant för en annan förvaltning? Skicka vidare.

• Problem- och behovsformulering: Varför vill vi samverka? Vad vill/behöver vi 
lägga resurserna på? Var finns behoven? Utgå ifrån målgruppens behov.

2. Identifiera lämpligt metod/form för samverkan 

• Vilken typ av samverkan fungerar bäst för det aktuella ”problemet”/behovet? 
IOP, externa medel, punktinsatser? Om det är ordinarie verksamhetsbidrag – 
inte aktuellt för Överenskommelsen. Val av lämplig samverkansform ska ske i 
dialog med den idéburna aktören. 

• Hur ser våra ekonomiska förutsättningar ut för att gå in i samverkan med 
civilsamhället? Vilka typer av resurser har vi förutom ekonomiska medel? 
Vad förväntas våra samverkansparter från civilsamhället gå in med? Hur kan 
samverkan se ut om vi inte blandar in ekonomiska medel?

• Den metod som väljs påverkar vilka roller olika parter behöver ta i 
samverkansprocessen.
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Kommunövergripande riktlinjer för IOP
En IOP-överenskommelse skrivs mellan offentlig och idéburen sektor där parterna 
ingår ett partnerskap för att tillsammans lösa en begränsad och gemensamt 
definierad samhällsutmaning. IOP är en bra samverkansform i de fall då den 
idéburna aktören är den huvudsakliga utföraren. IOP tar avstamp i att de idéburna 
organisationerna bidrar med mervärden som inte är möjliga att vare sig upphandla 
eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen regi.

IOP kan enbart tecknas med juridiska personer som tillhör civilsamhället. 
De ska ha en verksamhet som inte syftar till vinst för ägare eller medlemmar, 
utan till allmännyttiga mål såsom ett behov hos brukaren. Det kan vara 
ideella föreningar, registrerade trossamfund eller sociala företag med särskild 
vinsutdelningsbegränsning. Gällande sociala företag krävs en särskild juridisk 
bedömning i varje enskilt fall. I övrigt gäller:

• Att det är en demokratiskt uppbyggd organisation med styrelse, stadgar och 
revisorer.

• Verksamheten ska bedrivas för boende i Lunds kommun.

• Verksamheten ska vara öppen och tillgänglig för brukare året runt.

• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna aktören.

• 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 kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.

• Det finns inte en befintlig marknad eller en konkurrenssituation att vårda.

• Båda parterna är med och finansierar verksamheten; via pengar eller andra 
insatser.

• Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.

• Båda parterna önskar och ser en mening i att ha ett annat avtalsförhållande och 
nära samarbete som inte bygger på marknadsmekanism och kommersiell logik.
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IOP är ett civilrättsligt avtal och finns inte nämnd i lagtext. Dock berörs IOP av 
ett flertal rättsliga förordningar som behöver bedömas var för sig utifrån den 
verksamhet som IOP-överenskommelsen ska gälla. Det är fullt möjligt för en 
organisation att få föreningsbidrag, ha ett IOP och ha upphandlade uppdrag från 
kommunen samtidigt. Om föreningsbidrag eller upphandling är en mer lämplig 
avtalsform ska IOP inte användas. Den juridiska bedömningen ska göras utifrån 
gällande lagstiftning. Nedan listas kort några förhållningspunkter som särskilt bör 
tas i beaktning, baserat på regeringens vägledning för IOP:

• Ett partnerskap får inte innebära en tilldelning av offentligt kontrakt enligt 
upphandlingslagstiftningen. Det får inte finnas en kommersiell marknad för den 
ämnade verksamheten.

• Ett IOP måste vara förenligt med kommunallagen. Exempelvis måste IOP:et röra en 
fråga som kommunen har hand om och får inte gälla individuellt inriktat stöd till 
enskilda näringsidkare.

• Ett IOP måste vara förenligt med statsstödsregelverket – verksamheten IOP:et 
ämnar bedriva ska vara icke-ekonomisk och inte anses påverka handeln mellan 
medlemsstaterna. Samhandelskriterierna ska tas i beaktning i bedömningen.

IOP-process och finansiering 
Om den förvaltning som tagit emot ett samverkansinitiativ bedömer att IOP är den 
bäst lämpade samverkansformen ska följande process inledas:

1. Be om eventuella förtydliganden från föreningen. 

2. Förankra hos chefer och/eller förtroendevalda med mandat samt se över och 
överväga finansieringsmöjligheter. Återkoppla till föreningen.

3. Om aktuellt, ta fram ett utkast på avtal om IOP-överenskommelse (parterna gör 
detta tillsammans, och både måste ställa sig bakom det slutgiltiga förslaget). 

4. Ta upp avtalet i berörd nämnd för beslut. Beslutet ska fattas utifrån ett i stort sett 
färdigformulerat IOP-avtal. Återkoppla till föreningen.

5. Vid bifall ska bägge parter skriva under avtalet och en styrgrupp med lämpliga 
representanter från kommunen och föreningen ifråga ska upprättas.

Bägge parter är med och finansierar IOP-avtalet. Finansieringen kan bestå av 
ekonomiska, materiella eller personella resurser samt tid. Ett IOP finansieras i 
huvudsak av den berörda förvaltningens egen budget. Ekonomiska resurser för 
dessa avtal ska inte påverka de ordinarie bidrag/stöd som nämnderna förvaltar. 
Ett IOP-avtal upprättas för en tidsbegränsad period och ska följas upp årligen, samt 
utvärderas efter den totala periodens slut. Då ska även möjligheter för fortsatt 
samverkan, i samma eller i ny form ses över.
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IOP som berör flera förvaltningar 
I de fall som ett IOP-avtal berör flera av kommunens förvaltningar ska föreningen/
organisationen presentera sitt förslag till samverkan på ett tillräckligt tydligt 
sätt så att kommunen internt kan definiera vad som är respektive förvaltnings 
ansvar. Det är den nämnd som är huvudsakligen är ansvarig för verksamheten 
som ska ingå partnerskap med den idéburna organisationen. Den huvudsakligt 
ansvariga förvaltningen ansvarar för att ta fram en överenskommelse om IOP där 
de olika förvaltningarnas ansvarsdelar ska framgå. Ansvarig nämnd ska samordna 
frågor och information internt i kommunen. Den idéburna organisationen ska 
(med stöd av den huvudsakligen berörda förvaltningen) presentera sin budget 
på ett sådant sätt att kostnaderna kan fördelas på de berörda förvaltningarna. 
Kostnadsfördelningen ombesörjs av den förvaltning som ingått IOP-
överenskommelsen. För finansieringen ansvarar respektive förvaltning inom sin 
befintliga budget. 

Upphandling
IOP-avtal är inte att likställa med upphandling. I ett IOP-partnerskap fattas beslutet 
hos både kommunen och organisationen baserat på det som dialogen resulterat 
i, och dialogen fortsätter under hela avtalsperioden. Denna dynamik är således 
annorlunda än den som sker vid upphandlingar, där det ofta är så att verksamheten 
bedrivs utifrån en från starten framställd kravlista. 

Upphandling av tjänster vars utförare är en civilsamhällesorganisation/förening är 
däremot en annan möjlig form för samverkan. Denna samverkansform är relativt 
oprövad, varför inga specifika riktlinjer presenteras här. Enligt en studie publicerad 
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor finns en del utmaningar för 
ideella föreningar och organisationer vad gäller upphandling av välfärdstjänster:  

”Utmärkande för många ideella organisationer är att de är små och 
utan administrativa resurser för omfattande upphandlingsprocesser, 
att de bidrar med kvalitetsfaktorer som ofta förbises i upphandlingar 
såsom brukarkännedom, engagemang och innovation, och att de inte 
har samma möjligheter till kapitalförsörjning och risktagande som 
aktiebolag och andra vinstdrivna associationsformer” 

(MUCF, 2020).
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För att främja den idéburens sektorns deltagande vid upphandlingar behövs 
riktlinjer för hur upphandlingarna ska utformas, utlysas och hur kontrakten 
kan följas upp och utvärderas. De juridiska möjligheterna för att reservera 
upphandlingar till vissa verksamheter eller aktörer måste undersökas vid varje 
enskilt fall. Generellt sett menar upphandlingsmyndigheten att:

”Upphandlande organisationer får i de flesta fall inte särbehandla 
en aktör på grund av exempelvis associationsform, värdegrund, 
intressen eller eventuell vinstbegränsning. Dock med undantag för 
möjligheten att reservera upphandling av vissa välfärdstjänster. 
Den upphandlande organisationen kan då besluta att endast 
aktörer som uppfyller särskilda krav får delta i upphandlingen. 
Dessa krav anges i lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet 
med reserverad upphandling av vissa välfärdstjänster är att 
underlätta för upphandlande organisationer att ta vara på de 
särskilda mervärden som aktörer inom den idéburna sektorn och 
civilsamhället kan erbjuda. Vid reserverade upphandlingar är 
det viktigt att kontrollera att aktören uppfyller kriterierna i den 
bestämmelse som tillämpas”

Vidare är det i vissa fall möjligt att reservera upphandlingar till så kallade sociala 
företag, särskilt aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av 
personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Läs mer

• https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-
upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-
mal-att-oka-sysselsattningen/reserverad-upphandling-for-okad-
sysselsattning/ 

• https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-
for-offentliga-affarer/samverkan-med-ideburna-aktorer-
civilsamhallet-och-sociala-foretag/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/reserverad-upphandling-for-okad-sysselsattning/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/reserverad-upphandling-for-okad-sysselsattning/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/reserverad-upphandling-for-okad-sysselsattning/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/socialt-hallbar-upphandling/upphandling-med-mal-att-oka-sysselsattningen/reserverad-upphandling-for-okad-sysselsattning/ 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/samverkan-med-ideburna-ak
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/samverkan-med-ideburna-ak
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/samverkan-med-ideburna-ak
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Utlysning och ansökan
Kommunen kan bistå med information och kommunicera om vilka myndigheter, 
institutioner och organisationer det är möjligt för föreningar och organisationer 
att söka projektmedel ifrån. Årligen kommer en sådan lista att uppdateras och 
publiceras på Överenskommelsens webbplats.  

Om ett samverkansinitiativ lämpar sig för extern projektfinansiering

1. Samtliga parter sätter sig in i ansökningsprocessen: krav, kriterier, medfinansiering, 
etc. 

2. Förankras i berörd kommunal ledningsgrupp och i föreningens styrelse.

3. Ansökan inklusive projektplan formuleras tillsammans. Gemensam bild av 
utmaningen, metoden, målen!

4. Bestäm vem som ska äga processen, vara huvudaktör. Var tydliga med vad ni 
kommer överens om och dokumentera er process. Fastställ tidsramar, vem som gör 
vad etc. Rollfördelning!

Riktlinjer för projektsamverkan – möjlighet 
att söka externa projekt
Ett sätt att finansiera samverkan kan vara genom projekt där den offentliga 
parten och civilsamhället går in i partnerskap och tillsammans söker externa 
projektmedel. Inom ramen för ett projekt kan parterna utforska sin samverkan, 
till exempel genom att tillsammans hitta nya kreativa lösningar och perspektiv på 
de problem/behov som ska lösas. Det är ett effektivt sätt att testa om nya metoder 
fungerar eller inte. Projektsamverkan kan vara ett lämpligt alternativ när bägge 
parter ska vara utförare, när ett längre tidsperspektiv och gemensam utveckling 
är prioriterat och då idén till samt behovet för samverkan inte kan tillgodoses av 
befintliga resurser. Ibland kan kommunens roll vara i form av ”endast” i form av 
kontaktperson på en förenings ansökan om projektmedel. 

• Projektsamverkan finansieras alltid med externa medel.

• Projektsamverkan kan initieras då samverkan bedöms nödvändig men parternas 
befintliga resurser inte räcker till.
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Övrig samverkan
Övrig samverkan kan vara samverkan i form av att kommunen och idéburen sektor 
tillsammans planerar och genomför seminarier, konferenser, studiecirklar eller 
utbildningar. Det kan handla om att anordna träffpunkter, tillfällen för samråd 
eller dialog samt att samarbeta kring lokaler. Marknadsföring av arrangemang/
event som föreningar anordnar. Till övrig samverkan räknas inte ordinarie 
verksamhetsbidrag. 

Riktlinjer

Parterna beslutar i samråd om lämpliga 
aktiviteter att samverka kring. 
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Rutin för föreningar att kontakta kommunen 
för samverkan
Representanter för idéburen sektor och för Lunds olika förvaltningar som har en 
idé till ett samverkansinitiativ kan kontakta sammankallande i samverkansgruppen 
på e-postadresserna kommunkontoret@lund.se och ulrika.dagard@lund.se för att 
diskutera initiativet och bli sammankopplad med relevanta aktörer. Senast inom 
fjorton dagar efter att en förfrågan om ett samverkansinitiativ har lämnats in kan 
representanter från idéburen sektor räkna med att ett möte kommer till stånd för 
att diskutera samverkansinitiativet.  

Ta kontakt med kommunen

Beskriv er idé för samverkan, inklusive behovet/
problemet kring vad och hur ni önskar samverka, 
grundläggande information om er verksamhet samt 
uppge kontaktperson/er.

Anslut en förening till Överenskommelsen
Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig till 
Överenskommelsen genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att 
föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår 
från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att 
föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset.

Mejla styrelseprotokollet till 
kommunkontoret@lund.se 

Ange ”Lunds Överenskommelse” i ämnesraden.

mailto:kommunkontoret%40lund.se?subject=
mailto:ulrika.dagard%40lund.se?subject=
mailto:kommunkontoret%40lund.se?subject=Lunds%20%C3%96verenskommelse
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