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Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Konkreta exempel på IOP-avtal:
Göteborg kommun
Skyddsvärnet, Fryshuset och Göteborgs stad
Period för överenskommelse: Partnerskapet startade 2019. En uppföljning av arbetet under apriloktober 2019 visade på goda resultat och därför fortsatte partnerskapet 2020. Nu har socialnämnd
Centrum beslutat att förlänga överenskommelsen om IOP mellan 2022 och 2023.
Syftet med partnerskapet är att skapa ökad trygghet i offentliga miljöer och att nå personer i social
utsatthet, med särskilt fokus på ungdomar och unga vuxna, för att kunna ge dessa personer stöd
utifrån deras situation. Beslutet om att fortsatta IOP med Göteborgs stad, Skyddsvärnet och
Fryshuset handlade om att skapa ytterligare mervärden för målgruppen unga i sociala riskmiljöer och
fortsätta öka tryggheten och fånga upp utsatta ungdomar i och omkring Nordstan i Göteborg.
I och med partnerskapet har målgruppen fått olika former av stöd. I lokalen Pop-In ungdom, som
drivs av Skyddsvärnet, har unga fått hjälp med att söka jobb, hitta aktiviteter eller ta första steget ut
ur ett missbruk. Under april-oktober 2019 besökte 205 ungdomar lokalen. En av verksamheterna på
plats har varit förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Fortsatta insatser
till 2023 innebär bland annat fortsatta satsningar på en lokal där de unga kan få stöd, samt på
Fryshusets mobila stödteam och Skyddsvärnets skyddsbuss.

Malmö kommun
Internationella kvinnoföreningen i Malmö och Malmö stad
CARPE SOPHIA
Period för överenskommelse: 2015 – 2018.
Carpe Sophia var ett program där utrikesfödda kvinnor, boende i Malmö, fick stöttning att komma in
på arbetsmarknaden. Syfte med partnerskapet var att delge arbetslösa kvinnor i ålder 20–50,
arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning genom Internationella Kvinnoföreningen i
Malmös Mentorsprogram för ökad sysselsättning. Målet för verksamheten var att minst 50% av
deltagarna skulle erhålla anställning vid satsningens avslut. Målet var även att deltagarna bland
annat skulle uppleva förbättrad möjlighet till anställning samt ökad kompetens och ökad självkänsla.
Efter avslutat partnerskap fick 63,5 % av deltagarna anställning, dessutom upplevde majoriteten av
deltagarna förbättrad möjlighet till anställning, ökad kompetens och ökad självkänsla (detta utifrån
samtal med verksamhetsledaren för Internationella kvinnoföreningen i Malmö).
Länk till IOP- avtal: https://docplayer.se/6619579-Ideburet-offentligt-partnerskap-internationellakvinnoforeningen-malmo.html
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Uppsala kommun
Uppsala Rödakorskrets och Uppsala kommun (genom arbetsmarknadsnämnden,
kulturnämnden och socialnämnden).
Integration, etablering och migration. Insatser för nyanlända, asylsökande och migranter.
Period för överenskommelse: Överenskommelsen var avsedd för perioden 2017 till och med 2019. I
april 2019 beslutade nämnden att uppdra till förvaltningen att arbeta fram en reviderad
överenskommelse om IOP för perioden 2020 till och med 2022.
Målgrupper för överenskommelsen är barn, unga och vuxna personer i alla åldrar som är nyanlända,
asylsökande, papperslösa eller övriga migranter i behov av socialt stöd. Behoven och därmed
behovsbeskrivningen ser annorlunda ut idag i förhållande till när nuvarande partnerskap ingicks med
anledning av den förändrade situationen gällande mottagande av asylsökande och nyanlända
nationellt. Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är att genom samverkan mellan
Röda Korset och Uppsala kommun ge möjligheter till en ökad och fungerande integration i Uppsala
och att genom detta öka tryggheten och samhörigheten i samhället i stort. Detta ska bland annat ske
genom att erbjuda målgruppen en sammanhållen information om möjligheter till arbete,
hälsofrämjande insatser, fritidsaktiviteter, samhällsintegration, kris- och psykosocialt stöd och
vägledning i det nya samhället.
Länk till IOP-avtalet:
https://www.uppsala.se/contentassets/2d65b125f66f4b688e680dd06e5ff969/9-scnoverenskommelse-iop-roda-korset.pdf

Örebro kommun
Örebro stadsmission och Örebro kommun.
Överenskommelse om IOP gällande natthärbärges verksamheten Vinternatt & Crossroads för
utsatta EU/EES-medborgare.
Period för överenskommelse: Överenskommelsen var avsedd för perioden 2018 – 2020.
Partnerskapet förlängdes med ett år till att även gälla 2021.
Genom IOP bedrev Örebro stadsmission och Örebro kommun natthärbärget Vinternatt samt råd- och
stöd verksamheten Crossroads. Partnerskapet syftade till att avhjälpa akut nöd hos gruppen utsatta
EU/EES-medborgare som befinner sig i kommunen. Genom att erbjuda akuta sovplatser under den
kallaste tiden på året förhindras människor att frysa ihjäl på grund av brist på skydd från kyla. Syftet
med partnerskapet var också att, på en strategisk nivå och i samverkan med fler samhällsaktörer,
motverka framväxten av ett parallellsamhälle som ytterligare ökar utsattheten hos målgruppen.
Örebro Stadsmission hade i denna överenskommelse ansvar för att bidra med bland annat drift av
verksamheten i natthärbärget, volontärinsatser samt att samordna en bredare dialog och samverkan
mellan relevanta aktörer, exempelvis bedrev Örebro Stadsmission verksamheten Crossroads i
samarbete med Läkare i Världen. Örebro kommun hade i detta partnerskap ansvar att bland annat
bidra med ekonomiska medel samt att möjliggöra utökat samarbete i syfte att motverka framväxten
av ett parallellsamhälle.
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Umeå kommun
Umeå pastorat, pingstkyrkan i Umeå och Umeå kommun
För att möjliggöra en mötesplats och ett akut natthärbärge för utsatta EU-medborgare och
andra utsatta personer som inte är stadigvarande boende i Umeå
Period för överenskommelse: 2021–2023
Den gemensamma samhällsutmaningen och målet med överenskommelsen handlar om att stärka
individers egenmakt och bidra till social hållbarhet och inkludering för utsatta EU-medborgare som
vistas tillfälligt i Umeå och som inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet.
Partnerskapet handlar även om att minska akut lidande och nöd från den utsatta målgruppen. Denna
överenskommelse mellan Umeå kommun, Umeå pastorat och Umeå Pingstkyrkan syftar till att möta
dessa samhällsutmaningar genom en öppen mötesplats och ett akut natthärbärge.
Umeå pastorat ska bidra till partnerskapet genom att bland annat bedriva en öppen mötesplats för
den aktuella målgruppen. Mötesplatsen ska erbjuda stöd i aktuella frågor samt dusch och
tvättmöjligheter Dessutom ansvarar Umeå pastorat för samordning av civilsamhällets insatser för
den berörda målgruppen.
Pingstkyrkan ska erbjuda natthärbärge för vuxna där upp till 8 personer och natthärbärget ska vara
öppet dygnet runt. Umeå kommun ska bidra till överenskommelsen med finansiering av
verksamheten för avtalsperioden. Dessutom ska kommunen bidra med kontakter inom
socialtjänsten, Viva integration och andra berörda enheter. Umeå kommun ska ansvara för att
bevaka utlysningar och eventuellt ansöka om extra medel för den verksamhet som ingår i
överenskommelsen.

Stockholm kommun
Street Minds, Street Business och Enskede-Årsta-Vantörs stadsförvaltning
Street minds
Period för överenskommelse: 2021–2022
Partnerskapet vill genom gemensamma krafter erbjuda betalda arbeten/sysselsättning för människor
som på olika sätt lever i social utsatthet på grund av exempelvis missbruk, hemlöshet eller psykisk
ohälsa, och som står utanför ordinarie arbetsmarknadsinsatser. Street Minds vill genom sitt arbete
främja entreprenörskap utifrån individens intresse- och kompetensområde och syftar till att erbjuda
ett första steg in till ordinarie arbetsmarknadsinsatser för personer som uppbär ekonomiskt bistånd
och som saknar sin egen inkomst. Målet med partnerskapet är dessutom att målgruppen, på längre
sikt, ska få kontakter och goda referenser, en egen försörjning samt en plats på arbetsmarknaden.
I samverkan med Street Business, samlar Street Minds deltagare från målgruppen och utvecklar olika
verksamhetsidéer, som i vissa fall blir kommersiella, vilket administreras av Strees Business.
Deltagare som deltagit med försäljningsverksamhet under ett års tid i Street Business erbjuds
därefter medlemskap i den ekonomiska föreningen, som deltagare och med rösträtt/inflytande i
arbetskooperativet.
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Aktiva IOP i Sveriges kommuner, fokus på olika nämnder:
Göteborg kommun, Socialnämnd Centrum:

Idéburen aktör

Offentlig aktör

Innehåll

Bräcke diakoni,
Coompanion,
Göteborgs
Räddningsmission,
Göteborgs Stadsmissin
& Rädda barnen

Stadsdelsförvaltningen
Angered, Bostad AB
Poseidon, Social
resursförvaltning och
Idrotts och
föreningsförvaltningen

2019–2022. Partnerskapet har som mål att bl.a.
minska ojämlikheter i Hjällbo och Lövgärdet,
skapa en tryggare tillvaro för alla i Hjällbo och
Lövgärdet, samt att skapa en ökad tillit mellan
människor och till samhällets institutioner.

Majornas
Samverkansförening,
Familjebostäder i
Göteborg AB och
Wallenstam AB.

Socialförvaltningen
Centrum

2022–2022. Syftet med partnerskapet är att
genom samsyn, gemensamma mål och
samverkan mobilisera lokalsamhället för att
stärka det förebyggande och främjande
grannskapsarbetet inom områdena kultur,
fritid, trygghet och folkhälsa.

Passalen

Socialförvaltningen
Centrum

2022–2023. Syftet är att fler unga med
funktionsnedsättning ska kunna delta i
fritidsverksamhetens aktiviteter och öppna
mötesplatser.

Frivilligcentralen Oscar

Socialförvaltningen
Centrum

2022–2022. Motverka ofrivillig ensamhet.
Stärka möjlighet till delaktighet och inflytande
till individer svåra att nå.

Skyddsvärnet och
Fryshuset

Socialförvaltningen
Centrum

2022–2023. Syftet är att skapa ökad trygghet i
offentliga miljöer och att nå personer i social
utsatthet, med fokus på ungdomar och unga
vuxna, för att kunna ge stöd utifrån deras
situation.

Frivilligcentralen Pärlan

Socialförvaltningen
Centrum

2022–2022. Sänka tröskeln för deltagande i
staden. Detta genom att främja lokala
mötesplatser där invånarna själva kan
organisera sig i frågor de finner intressanta.

RiksidrottsförbundetSISU Västra Götaland

Idrotts- och
föreningsnämnden,
Socialnämnderna
inom Göteborgs stad.

2022–2023. IOP gällande insatser för en trygg,
aktiv och meningsfull fritid för barn och unga i
åldrarna 7–25 bosatta i Göteborg.
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Malmö kommun:
Idéburen aktör

Offentlig aktör

Innehåll

Föreningen
resurscentrum för
kvinnor i Malmö,
Winnet Malmö.

Hälsa, vård &
omsorgsnämnden

2020–2022. Insatser för att bidra till att minska
ofrivillig ensamhet hos utrikesfödda äldre kvinnor.

Yalla Trappan

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2023. Partnerskapet syftar till att arbetslösa
kvinnor, som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden på grund av avsaknad av
utbildning, arbetslivserfarenhet, tillräckliga
språkkunskaper i svenska och/eller kontakter på
arbetsmarknaden deltar i Yalla Trappans verksamhet
Y-allas väg till arbete 2.0.

Malmö
Fotbollsförening

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2021–2022. Partnerskapet syftar till att delge
deltagare inom arbetsmarknadsavdelningen
arbetsmarknadsinsatser som leder till självförsörjning
genom MFF:s Karriärakademis Karriärmatchning.

Röda Korsets
behandlingscenter
för krigsskadade och
torterade (RKC)

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2022. Partnerskapet syftar till att deltagande
kvinnor och män erbjuds tillgång till specialiserad
vård inom ramen för deras handlingsplan. Samt får
förbättrade förutsättningar att närma sig
arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Stiftelsen
Botildenborg

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2024. Partnerskapet syftar till att arbetslösa
Malmöbor närmar sig arbetsmarknaden och på sikt
får ett arbete och når självförsörjning.

Stiftelsen Skåne
Stadsmission &
Malmö
Pingstförsamling

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2024. Målet med partnerskapet är att
tillsammans verka för att utsatta EU-medborgare
som tillfälligt vistas i Malmö i en akut situation ges
stöd utifrån basbehov, information och rådgivning
samt att utveckla samverkan mellan parterna.

Fryshuset Malmö,
Skåne Stadsmission,
Svenska kyrkan
Malmö, Röda Korset
Malmökretsen

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2024. Partnerskapet arbetar för att förhindra
nöd hos unga genom tillgång till mat, tak över
huvudet för natten och ge förutsättningar för unga
att sköta en grundläggande hygien. IOP:t vill skapa
ett socialt sammanhang för dessa individer samt
fånga upp individer som har rätt till stöd från
socialtjänsten eller andra myndigheter.
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Fryshuset Malmö,
Skåne Stadsmission,
Svenska kyrkan

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2022–2024. Partnerskapet arbetar för att förhindra
nöd hos personer över 25 genom tillgång till mat, tak
över huvudet för natten och ge förutsättningar för
människor att sköta en grundläggande hygien. IOP:t
vill skapa ett socialt sammanhang för dessa individer
samt fånga upp individer som har rätt till stöd från
socialtjänsten eller andra myndigheter.

Röda Korset

Malmö stad
genom
Arbetsmarknadsoch socialnämnden
samt Region Skåne
genom Hälso- och
sjukvårdsnämnden

2021–2024. Ett behandlingscenter som har till
uppgift att rehabilitera och ge god hälso- och
sjukvård till tortyr- och krigsskadade flyktingar samt
minska lidandet i sviterna av krig och tortyr. Syftet är
att erbjuda aktiviteter, stärka barnen och hitta sätt
för dem att må bra, och att stärka föräldrarna i deras
föräldraroll samt att stärka relationer inom familjen.

Föreningen Hela
Människan i Malmö

Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen

2021–2022. Verksamheten Noomi vill skapa ett
socialt skyddsnät för kvinnor som arbetar på
massagesalonger där de riskerar exploatering och
förbättra tillgång till anständiga arbetsvillkor.

Umeå Kommun, Individ och familjenämnden:

Idéburen aktör

Offentlig aktör

Innehåll

Umeå Stadsmission

Individ- och
familjenämnden

2021–2025. Öppet hus och kök, akutboende, skyddat
boende, barnverksamhet

Kvinno- och
tjejjouren

Individ- och
familjenämnden

2022–2024. Boende och stöttning till kvinnor som är
utsatta eller har utsatts för våld eller hot om våld i nära
relation, i behov av tillfälligt skyddat boende för sig och
sina barn.

Vän i Umeå

Individ- och
familjenämnden

2022–2023. Integration och minskad ensamhet. Caféer,
idrotts- och kulturaktiviteter, studiecirklar.

Brottsofferjouren

Individ- och
familjenämnden

2018–2022. Stöd till brottsutsatta samt till anhöriga och
vittnen

Umeå pastorat,
Pingstkyrkan

Individ- och
familjenämnden

2021–2023. Mötesplats och natthärbärge för EUmedborgare och andra ej stadigvarande i Umeå
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Uppsala kommun, Socialnämnden:

Idéburen aktör

Offentlig part

Innehåll

TRIS- Tjejers Rätt i
Samhället

Arbetsmarknadsnämnden,
utbildningsnämnden och
kulturnämnden

2020–2023. Möjliggöra för barn, unga och
kvinnor att vara en del av majoritetssamhället
och skapa förutsättningar för dem att leva ett
självvalt liv fritt från våld och förtryck.

Uppsala
Stadsmission

Socialnämnden

2022–2025. Erbjuda trygghetsskapande insatser
för personer som befinner sig i social utsatthet,
t.ex. hemlösa eller personer som lider av psykisk
ohälsa.

Röda Korset

Arbetsmarknadsnämnden,
kulturnämnden och
socialnämnden

2020–2023. Ge stöd till människor som befinner
sig långt från arbetsmarknaden, t. ex,
nyanlända, asylsökande och övriga migranter i
behov av socialt stöd, och hjälpa dessa
människor att komma in i samhället, inkluderas
och integreras.

Stockholm kommun, Socialnämnden:
Idéburen aktör

Offentlig part

Innehåll

Brottsofferjouren
Stockholm-Gotland,
Brottsofferjouren
Södra Stockholm &
Brottsofferjouren
Västerort

Avdelningen för
socialtjänstavdelningen
och administrativa
avdelningen

2011–2023. Partnerskapet vill bland annat
bidra till att brottsofferstödet i staden ges på
bästa möjliga sätt, att stödet till brottsoffer är
likvärdigt i hela kommunen samt att
partnerskapet ökar samverkan mellan staden
och brottsofferjouren.

Rädda Barnen,
Svenska Röda
Korset, Stockholms
Stadsmission

Avdelningen för
stadsövergripande frågor
och administrativa
avdelningen.

2022–2023. Verksamhet för ensamkommande
barn, ungdomar och vissa unga vuxna som helt
eller delvis står eller riskerar att hamna,
utanför samhällets insatser.

Convictus,
Frälsningsarmén, Ny
Gemenskap och
Stockholms
Stadsmission

Socialförvaltningen

2022–2023. Att ge stöd till EU-medborgare
utan försörjning eller bostad i Sverige, genom
att bland annat lindra nöd, upptäcka akuta
behov och erbjuda information om rättigheter
och skyldigheter.
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BRIS

Stadsövergripande sociala
frågor och administrativa
avdelningen

2019–2020. Erbjuda och göra
stödgruppsverksamhet tillgängliga för barn
placerade i familjehem och på lång sikt stärka
barnets psykiska hälsa.

Stiftelsen 1000
Möjligheter

Avdelning för
stadsövergripande sociala
frågor,
socialtjänstavdelningen
och administrativa
avdelningen

2021–2022. Partnerskapet vill bland annat
förebygga våld i ungas relationer, öka
kunskapen bland unga om våld i ungas relation
samt att nå fler våldsutövare i syfte att få dem
att sluta använda våld.

Riktlinjer Idéburet offentligt Partnerskap (IOP):
Under 2021 tog Västra Götalandsregion (VGR) fram riktlinjer för hur regionen ska arbeta med IOP.
Länk till VGRs bruksanvisning:
https://mellanarkivoffentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs73011402445203-114/native/Fr%c3%a5n%20id%c3%a9%20till%20IOP.pdf
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