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Barn- och utbildningsnämnden

Remiss från KSAU motion ökad samverkan
med civilsamhället genom Idéburet offentligt
partnerskap (IOP)
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta:
Avstyrka motionens förslag om att utarbeta riktlinjer som ska möjliggöra en ökad
samverkan med idéburen sektor.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna remissvar på motion från
Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande ökad samverkan med civilsamhället genom så
kallad idéburet offentligt partnerskap (IOP).
För Barn- och utbildningsnämndens verksamhet finns viss möjlighet till
entreprenadförhållanden med andra aktörer gällande uppgifter som inte handlar om
undervisning. Möjligheterna och formerna för sådan entreprenad anges i skollagen. Det
finns exempelvis möjligheter att samverka med organisationer när det gäller läxhjälp,
värdegrundsinsatser och insatser för att utveckla kunskap om omvärlden genom
studiebesök eller att representanter för organisationer besöker till skolor och förskolor.
Skolverksamhet är detaljreglerad kring ansvarsfördelning varför Barn- och
utbildningsnämnden bedömer att det ur ett verksamhetsperspektiv inte är helt
okomplicerat att samverka med organisationer. Upphandlingsmyndigheten understryker
vikten av att beakta upphandlingsregler vid IOP, samt att samverkan måste vara förenlig
med kommunallagen. Bedömningen om huruvida ett enskilt idéburet offentligt partnerskap
(IOP) är förenligt med de aktuella regler måste göras utifrån omständigheterna i varje
enskilt fall. Det innebär att parterna i regel behöver göra ytterligare analyser. Ett liknande
resonemang förs också i SOU 2020:8 som ägnar ett kapitel åt IOP och där dess relevans
för landsbygdsutveckling och sociala insatser berörs. Av en kunskapsöversikt utgiven av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor framgår att IOP emellertid också
förekommer inom skolverksamhet. I samma kunskapsöversikt framgår också att IOP inte
har utvärderats på något systematiskt sätt, varför effekterna och resultaten av denna
samverkansform inte är kända.
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Mot bakgrund av ovanstående bedömer Barn- och utbildningsnämnden att effekterna av
insatserna är alltför okända för att en ökad samverkan ska vara relevant i nuläget. Barnoch utbildningsnämnden bedömer vidare att en ökad samverkan med civilsamhället inom
ramen för IOP medför ökad administration, framförallt för att utreda initiativens relevans,
säkerställa rättssäkerhet och att upphandlingsregler följs. Eftersom varje enskilt initiativ till
IOP behöver analyseras kommer denna procedur att behöva genomföras, trots utformade
riktlinjer. Ökad administration medför kostnader som Barn- och utbildningsnämnden
under rådande omständigheter saknar resurser för att finansiera.
Mot bakgrund av att det framgår att intentionen med förslagen i motionen är att öka
samverkan med idéburen sektor avstyrker Barn- och utbildningsnämnden förslaget. Barnoch utbildningsnämnden har inget att invända mot att riktlinjer utformas för samverkan
inom IOP för andra sektorer inom kommunens verksamhet.

Cecilia Palmqvist
Biträdande Barn- och utbildningschef
cecilia.palmqvist@hoor.se
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