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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- att anta förvaltningens förslag till riktlinjer 
 
Ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade på sammanträdet i maj 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utarbeta riktlinjer för reglering av idéburet offentligt partnerskap mellan nämnden och ideella 
organisationer. Nämnden fattade vidare beslut om att det av utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden antagna dokumentet Modeller för samspelet med civila samhället ska gälla som 
utgångspunkt för riktlinjerna. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Riktlinjerna i sig innebär inte några ökade eller minskade ekonomiska åtaganden för nämnden. 
Nämnden har fortfarande kontroll över att bestämma nivån på de ekonomiska åtagandena för sitt 
samspel med civila samhället, exempelvis hur stor budgeten ska vara.  
 
Konsekvenser för jämställdhet  
Riktlinjerna i sig har inga direkta konsekvenser för jämställdhet. Genom att dokumentet lyfter 
fram tydligare principer för att möjliggöra ideella insatser och beställa välfärdsinsatser ökar dock 
förutsättningarna för att utforma riktlinjer och upphandlingsunderlag på ett sätt som kan gynna 
jämställdhet mellan könen. 
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Tomas Odin 
Förvaltningsdirektör 
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Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap 
För att en partnerskapslösning ska vara aktuell krävs att verksamheten svarar mot följande riktlinjer 
och förutsättningar: 
 
1. Verksamheten som omfattas av partnerskap ska initieras av organisationen. Den ska inte initieras 

av kommunen utifrån behov kommunen ser eller enligt lag ska tillgodose. 

2. Verksamheten kan inte ses som en del av nämndens organisations-, projekt- och 
verksamhetsbidrag.  

3. Verksamheten bedöms bidra till en lokal utveckling och delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning. 

4. Verksamheten är ett led i att förverkliga kommunala program, policys eller visioner där ideella 
organisationer omnämns, i synnerhet den lokala överenskommelsen mellan föreningslivet och 
Uppsala kommun.  

5. Verksamheten ska inte uteslutande vara beroende av offentlig finansiering. Annan finansiering 
kan exempelvis vara att ideellt arbete förekommer.  

6. Verksamheten ska drivas utan vinstsyfte. 

7. Organisationen ska vara huvudman för verksamheten. 

8. Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda, dvs ett partnerskap exkluderar 
inte andra aktörer alternativt konkurrerar ut dem på den fria marknaden.  

9. Nämnden är inte intresserad av att genom upphandling ha organisationen som leverantör utan 
eftersträvar att relationen ska vara mer jämlik.  

10. Nämnden värnar den ideella organisationens självständighet och detaljstyr inte verksamheten. 

11. Båda parter bidrar i någon form till att utveckla verksamheten eller verksamhetsområdet. 
 
Riktlinjerna är antagna av omsorgsnämnden på sammanträdet 2015-06-10. De gäller tillsvidare, dock 
längst till 2018-12-31. 
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