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Kulturnämnden 

Förfrågan om ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan 

kulturnämnden och föreningen Fyrisgården 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att  uppdra åt kulturförvaltningen att påbörja en fördjupad dialog om möjligheten till ett 

eventuellt idéburet offentligt partnerskap med föreningen Fyrisgården. 

Sammanfattning 

Föreningen Fyrisgården, har tillsammans med kulturförvaltningen och omsorgsförvaltningen 

och respektive nämnds ordförande undersökt möjligheten att teckna ett idéburet offentligt 

partnerskap (IOP) mellan föreningen och berörda nämnder. Fyrisgården vill gärna gå vidare i 

processen och har nu ställt en förfrågan till kulturnämnden om att få inleda en fördjupad 

dialog om ett IOP. 

Ärendet 

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är en möjlighet att synliggöra och stärka ideella 

organisationers självständighet och oberoende samt att utveckla möjligheter för ideella 

organisationer att vara en viktig aktör inom välfärdsutveckling och att ge ideella 

organisationer en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och demokratiska process. 

Inom det civila samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv 

samhällsutveckling. I det civila samhället skapas utrymme för det engagemang och samarbete 

som utgör fundamentet i en fungerande demokrati. Utgångspunkten för samspelet och 

samverkan är att stöd och stimulans ska utgå ifrån den ideella organisationens integritet och 

självständighet. 

Ett IOP bygger på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och 
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en dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Dialogen mellan 

parterna ska syfta till att utveckla relationen och förbättra respektive parts arbete.  

Att ingå ett IOP ska innebära ett mervärde för båda parter där man tillsammans i dialog 

kommer överens om de åtgärder man förbinder sig till inom partnerskapet. 

Föreningen Fyrisgården har idag ett treårigt verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid år 

2017-2019. Stödet avser fritidsverksamhet för ungdomar vid Fyrisgården och samordning av 

nätverket Fritid för alla. Utöver verksamhetsstödet finansierar kulturnämnden Fyrisgårdens 

lokalhyreskostnader med 1 331 tkr.  

Fyrisgården är en hemgård, en mötesplats för alla åldrar, även om de huvudsakliga besökarna 

är unga med funktionsnedsättning. Den verksamhet föreningen har stöd för hos 

kulturnämnden vänder sig till unga 13-25 år. Föreningen har kvällsverksamhet för 

målgruppen måndag-torsdag och disco en lördag i månaden. Förväntat antal deltagare är 25-

50 ungdomar per gång. Utöver det består verksamheten man söker stöd för av dialogforum 

där ungdomar, politiker och tjänstemän möts för samtal. Syftet är att unga med 

funktionsnedsättning ska få möjlighet att uttrycka och förmedla sina åsikter.  

Fyrisgården ansvarar för nätverket Fritid för alla där ett utvecklingsarbete pågår sedan ett år 

tillbaka tillsammans med övriga organisationer i nätverket, Region Uppsala, ULB, Upplands 

idrottsförbund och de tre kommunala förvaltningarna, kulturförvaltningen, 

omsorgsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen (idrott och fritid). 

Föreningen blev i december 2016 beviljade 1 057 tkr/år i verksamhetsstöd för barns och 

ungas fria tid år 2017 – 2019. Föreningens befintliga stöd blir en ingång i diskussionerna 

kring IOP från kulturnämnden sida. Frågan om syfte och mervärdet med ett IOP framför ett 

verksamhetsstöd ska beaktas under den fördjupade dialogen. 

Föreningen har även ett verksamhetsstöd från omsorgsnämnden, som därmed skulle vara ännu 

en deltagare i partnerskapet. En annan möjlig deltagare är arbetsmarknadsnämnden för 

integrationsarbete, en fråga Fyrisgården vill utveckla vidare.  

Kulturförvaltningen ser att Fyrisgården är en viktig aktör som en mötesplats för alla ålder och 

med en specifik kunskap och omsorg om gruppen unga funktionsnedsatta och deras fritid. 

Nätverket Fritid för alla är en angelägenhet för kommunen som förvaltningen önskar utveckla 

tillsammans med föreningen och övriga aktörer i nätverket. Frågan är dock om det nätverket 

kan ingå i partnerskapet då det där ingår många andra parter än kommunen.  

Kulturförvaltningen anser det är intressant att titta vidare frågan om ett IOP med Fyrisgården, 

men att frågan om deltagande av flera nämnder bör tas med och att nätverket Fritid för alla 

bör belysas särskilt. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget medför initialt ökade kostnader för utredning och handläggning vilka finansieras 

inom kulturförvaltningens stabs budget. Partnerskapet innebär inga ytterligare ekonomiska 

konsekvenser för kulturnämnden såvida inte ambitionsnivån höjs i förhållande till dagens 

insatser.  

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga Brev till kulturnämnden angående IOP, 2018-02-20



Från: Ulrica Backlund <ulrica.backlund@fyrisgarden.se>
Skickat: den 20 februari 2018 15:26
Till: Kulturförvaltningen (KTF)
Kopia: Gustavsson Peter; Christiernin Eva (Politiker); Eva Christiernin
Ämne: IOP-Fyrisgården

Kategorier: Registering; Grön kategori

Till Kulturnämnden!
Fyrisgården har under 2017 deltagit i ett flertal möten med representanter från kultur- respektive 
omsorgsförvaltning. Syftet har varit att se över vilka möjligheter och förutsättningar det finns för 
ett IOP. Vi ser positivt på ett partnerskap och vill så snart som möjligt starta processen med 
ansvarig tjänsteperson. Genom detta brev vill vi tydliggöra Fyrisgårdens vilja att ingå i ett IOP med 
ett flertal nämnder däribland Kulturnämnden gärna under en snar framtid.

Med Vänliga Hälsningar

Fyrisgårdens styrelse gm

Ulrica Backlund, Verksamhetschef

Fyrisgården – Mötesplatsen för alla
Svartbäcksgatan 58
753 33 Uppsala
018-23 87 44, 070-172 65 03
www.fyrisgarden.se
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