Ökad samverkan med civilsamhället genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Den kommunala ekonomin står inför stora utmaningar under kommande år när barnkullarna
blir större och behoven av förskola och skola ökar, och när äldre som behöver vård- och omsorg
blir fler. Det kommer också att finnas ett omfattande investeringsbehov i exempelvis boende och
skolor och behovet av nytt eller restaurerat vattenledningsnät ökar – för att nämna några
utmaningar.
Vi ser samtidigt också ett ökat engagemang hos Höörsbor för bygden och en ökad vilja att bidra
till lokalsamhället. Vi anser att det är viktigt att arbeta tillsammans med medborgare som vill
bidra till kommunens gemensamma bästa. Civilsamhället är en viktig del både för att skapa
sammanhållning och ge meningsfull sysselsättning. Ett exempel är Mittpunkten i Höör. I tider av
kommunala utmaningar vill vi skapa nya möjligheter för idéburna organisationer att samverka
med kommunen på ett sätt som både ger meningsfull sysselsättning och ökar kommunens
möjligheter att erbjuda kommunal service.
I allt fler sammanhang i hela Sverige efterfrågas partnerskap mellan idéburna organisationer
och det offentliga för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar. Det kan handla om
omställning till ekologisk hållbarhet, om integration och inkludering, om att minska segregation
och om att höja resultaten i skolor i utsatta områden. Sedan tio år har ett nytt koncept - idéburet
offentligt partnerskap (IOP) - vuxit fram i Sverige, där allt fler offentliga och idéburna aktörer
prövar ett mer ömsesidigt och formaliserat arbetssätt än tidigare. Det finns nu ett hundratal IOP
avtal i Sverige, enligt FORUM idéburna organisationer med social inriktning. Ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) är således en samverkansmodell mellan det offentliga och den
idéburna sektorn.
Vi vill skapa bättre förutsättningar för utvecklad samverkan mellan kommunen och idéburna
organisationer i Höör. Syftet med nya riktlinjer för Idéburet offentligt partnerskap är att ge
politiker och tjänstemän i Höörs kommun ett fullgott stöd att kunna sluta avtal med
civilsamhälles organisationer för tjänster som avser välfärdsutveckling. Det ger såväl en ökad
valfrihet för individen som en högre kvalitet i verksamheterna. Riktlinjernas framtagande
grundar sig i syftet: ”att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorns organisationer att
utgöra viktiga aktörer inom välfärdsutvecklingen.”
Det finns flera riktlinjer att lära av, exempelvis i Region Skåne, och vid FORUM idéburna
organisationer med social inriktning finns exempelvis metodmaterial med lärdomar om hur
långsiktigt hållbara partnerskap skapas.
Miljöpartiet yrkar:
- att kommunfullmäktige beslutar om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
Riktlinjer för IOP – Idéburet offentligt partnerskap för beslut i kommunfullmäktige
senast i september 2021.
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