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Box 30000, 701 35 Örebro 
Drottninggatan 9 
kommun@orebro.se 
Servicecenter 019-21 10 00   Fax 019-21 11 04  

 
Kommunledningskontoret 
orebro.se 

Remiss angående förslag till Riktlinjer för 
idéburet-offentligt partnerskap (IOP). 
På uppdrag av Kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling har ett förslag 
till Riktlinjer IOP tagits fram, vilket nu sänds ut på remiss. Förslaget har 
skrivits fram av en arbetsgrupp med representation från 
upphandlingsavdelningen, juridikenheten, socialförvaltningen, förvaltningen 
för utbildning, försörjning och arbete, kommunstyrelseförvaltningen och 
Partnerskap Örebro.  
 
Remissvaren sänds via e-post till kommun@orebro.se senast den 29 
november 2019. Märk gärna svaret med Ks 1121/2017. 
 
Remissvar med vanlig post skickas till 
Örebro kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Box 30000 
701 35 Örebro 
 
Även organisationer och aktörer som inte finns med i sändlistan är välkomna 
att lämna synpunkter på förslaget under remissperioden.  
 
Bakgrund 
IOP är en samverkansmodell som utarbetades 2010 av Forum för idéburna 
organisationer inom det sociala området. Örebro kommun utformade en första 
IOP-överenskommelse tillsammans med Verdandi år 2016. I nuläget ingår 
kommunen som part i fem olika IOP.  
 
Forum och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram 
stödmaterial när det gäller användningen av IOP. En lokal riktlinje utgör ett 
komplement där kommunen tydliggör sitt förhållningssätt till 
samverkansmodellen liksom förväntningar och krav. Syftet med riktlinjerna är 
att förenkla för de nämnder och förvaltningar som är nyfikna på IOP som 
modell för samverkan med civilsamhället och behöver stöd i att bedöma när 
den är tillämplig. 

Till sändlista 
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Mer information 
För mer information om arbetet med förslag till Riktlinjer för idéburet-
offentligt partnerskap (IOP), kontakta: 
Anna Fogel, kommunstyrelseförvaltningen 
Telefon: 019-21 18 78, e-post anna.fogel@orebro.se 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katrin Larsson 
Hållbarhetschef  Anna Fogel 
Örebro kommun  Samordnare civilsamhället 
   Örebro kommun 
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Sändlista 
Brorådet 
Brukarombudsgruppen 
Byggnadsnämnden 
Cykelrådet 
Dialogforum för minoritetsspråk 
Fritidsnämnden 
Funktionsstödsnämnden 
Futurum Fastigheter i Örebro AB  
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasienämnden 
Hemvårdsnämnden 
Interreligiösa och interkulturella rådet 
Kulturnämnden 
Kumbro Utveckling AB  
Landsbygdsnämnden 
Lokala områdesgrupper 
Länsmusiken AB 
Miljönämnden 
Pensionärsrådet 
Programnämnd barn och utbildning 
Programnämnd samhällsbyggnad 
Programnämnd social välfärd 
Samverkansrådet  
Socialnämnden 
Tekniska nämnden 
Tillgänglighetsrådet  
Turidgruppen 
Valnämnden 
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Vårdboendenämnden 
Överförmyndarnämnden 
Örebrobostäder AB 
Örebrokompaniet AB  
Örebroporten Fastigheter AB  
Örebro Föreningsråd 
ÖreBRÅ 

https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/byggnadsnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/fritidsnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/funktionsstodsnamnden.html
http://www.futurumfastigheter.se/
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/forskolenamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/grundskolenamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/gymnasienamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/hemvardsnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/kulturnamnden.html
http://kumbro.se/
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/landsbygdsnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/miljonamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/programnamnd-barn--utbildning.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/programnamnd-samhallsbyggnad.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/programnamnd-social-valfard.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/socialnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/tekniska-namnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/valnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/vuxenutbildnings---arbetsmarknadsnamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/vardboendenamnden.html
https://www.orebro.se/kommun--politik/politik--beslut/namnder/overformyndarnamnden.html
http://www.obo.se/
http://www.visitorebro.se/infosidor/om-orebrokompaniet/
https://www.orebroporten.se/fastigheter

