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Checklista inför beslut om  IOP 

Uppfyller tänkt verksamhet: Stöd: 

1. Är verksamheten initie-

rad av den idéburna or-

ganisationen?

Det ska inte vara kommunen som beställer en verk-

samhet, då är troligen upphandling ett bättre alterna-

tiv 

2. Är verksamheten fören-

lig med kommunalla-

gen?

Ligger ändamålet för verksamheten inom den kom-

munala kompetensen? Tillämpas kommunallagens 

principer bl.a. gällande likställighet? Förvaltningen 

ska alltid ta kontakt med jurist för bedömning. 

3. Är verksamheten ett led i

att förverkliga ett poli-

tiskt program eller plan

där de idéburna organi-

sationerna berörs?

Kommunfullmäktige har antagit ”Riktlinjer för sam-

verkan med civilsamhället” och ideella sektorn 

nämns även i Kommunprogrammet för 2015-2018 

med flera dokument.   

4. Bidrar verksamheten till

lokal utveckling och del-

aktighet i samhället?

Vad som anses vara en kommunal angelägenhet 

(kompetensenligt) regleras i kommunallagen samt 

viss speciallagstiftning. Verksamhet inom idrott- och 

fritid, folkbildning och kultur är kompetensenligt, 

liksom verksamhet där kommunen har ett ansvar. 

5. Ses verksamheten som

en fri och självständig

aktör?

6. Finns det en marknad

eller

konkurrenssituation?

Den avtalade verksamheten ska inte ha ekonomiska 

drivkrafter. Ett IOP ska inte tecknas om det finns en 

fungerande marknad. D.v.s. det ska inte finnas ett ut-

bud av samma verksamhet från någon näringsidkare. 

Detta skulle snedvrida konkurrensen och verka miss-

gynnande. 

7. Är parterna med och

samfinansierar verksam-

heten?

Ett IOP innebär inte att kommunen går in som finan-

siär i ett projekt utan att kommunen och organisat-

ionen samarbetar och samverkar. Därför behöver alla 

parter bidra. Det kan vara med pengar, lokal, volontä-

rer eller liknande. 

8. Verksamheten detaljre-

gleras inte av kommunen

Om kommunen går in och detaljreglerar en verksam-

het så kommer detta att bli ett tjänsteköp där kommu-

nen beställer en viss verksamhet. Ett IOP-avtal byg-

ger på samverkan och avtalet ska enbart övergripande 

reglera vad som ska göras, ange vem som bidrar med 

vilka resurser och hur länge avtalet gäller. Kontinuer-

lig dialog bör finnas under avtalstiden. 

9. Är uppdraget tänkt att

drivas under en längre

tid?
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