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Intresseorganisation som  
synliggör idéburen välfärd och…
• Bedriver påverkansarbete för att förbättra 

förutsättningar för idéburen välfärd
• Medlemsorganisation som ger service och bistår i 

kvalitets- och utvecklingsarbete
• Nätverk av och för likasinnade, till gagn för professionell 

utveckling, erfarenhetsutbyte mm
• Remissinstans som också företräder medlemmarna i 

nationella råd, utredningar mm





Föregående bild: ett antal av våra 
medlemmars loggor
• - ger en bild av mångfald och variationsrikedom!
• Idag 103 medlemmar 
Medlemmar återfinns inom 
• t ex sjukvård, äldreomsorg, socialt arbete, hospice, 

LSS/assistans mm
• - men även t ex förskolor, skolor, folkhögskolor
• - arbetsintegrerande sociala verksamheter (s k ASF)



Välfärdsmix Skandinavien (%) 
– tre sektorer

9
14

77

14

7

79

3

20

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Non profit Private companies Public sector (government)

Norway Denmark Sweden

Source: Daniel Arnesen & Karl Henrik Sivesind: Organisasjonslandskap i endring 2009–
2019. Institutt for samfunnsforskning 2020
Statistiska centralbyrån. Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen. 
Tabeller för finansiärer och utförare 2020, tabell 12. 



4 3 3 3 3
9

13
19 20 20

88
84

78 77 77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2007 2013 2016 2020

Non profit

Private companies

Public sector (government)

Välfärdsmix Sverige
– tre sektorer
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Organisasjonslandskap i endring 2009–2019. Institutt for 
samfunnsforskning 2020
Statistiska centralbyrån. Finansiärer och utförare inom vården, 
skolan och omsorgen. Tabeller för finansiärer och utförare 2020, 
tabell 12. 



Mål för andel idéburen välfärd 

Idag ca 3%. 
Om tio år vill vi ha upp den till 10%.

Målet kallas
Tio2030



Varifrån kommer
pengarna?

“Verksamhet” avser avtal med 
offentlig sektor, dvs LOU/LOV.

Där inkluderas också IOP.
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Vad krävs för att nå det målet?

• Politiskt ledarskap • Eget entreprenörskap

IOP?



IOP- Vad är det?
Idéburet offentligt partnerskap är:

• Ett partnerskap för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna aktörer

Parterna har ett gemensamt engagemang och ett gemensamt ansvar för att uppnå det 
gemensamma målet. 

• Partnerskapet strävar efter att nå samhälleliga mål, att lösa gemensamma utmaningar

Exempelvis integration, psykisk ohälsa bland ungdomar eller ensamkommande flyktingbarn.

• Båda parter tillför resurser

Inte nödvändigtvis pengar; det kan handla om ideellt engagemang, kunskaper, erfarenheter 
och kompetens (från den idéburna aktören). Offentliga aktörer bidrar oftast med pengar men 
även t ex lokaler eller andra faciliteter. 



Och så lite juridik

1. Ett partnerskap ska inte betyda tilldelning av ett kontrakt  

• Det får inte innebära ”anskaffning av en tjänst” i enlighet med 
upphandlingslagstiftningen 

2. Ett IOP måste vara förenligt med kommunallagen 

3. Ett IOP måste vara förenligt med statsstödsregelverket

• Den offentliga parten ansvarar för att statsstödsreglerna följs 



Famna driver på 
för lag om IOP
- Utan sådan tydlighet 
kommer samarbetsformen 
aldrig lyfta



Vad säger partierna?  

I motioner m a a prop 2021/22:135 Idéburen välfärd, våren 2022

Centerpartiet vill att regeringen ska återkomma med förslag på hur användandet av idéburet offentligt 
partnerskap kan stärkas och utvecklas; 

Kristdemokraterna anser att regeringen bör återkomma med ”förslag på förändringar i lagstiftningen kring
IOP”;

Liberalerna vill undanröja rättslig osäkerhet för ideella aktörer i välfärdssektorn och att regeringen
återkommer med ytterligare förslag för att främja IOP;

Miljöpartiet vill att regeringen tillsätter en utredning för att skapa en lag om IOP;.

Moderaterna anser att IOP är ett bra sätt att förstärka ideellt engagemang och efterlyser ett förtydligande
om vad som gäller kring idéburet offentligt partnerskap, M vill också att MUCF istället för
Upphandlingsmyndigheten får i uppgift att sprida kunskap om IOP.



Men välvilliga skrivningar i 
motioner i våras innebär inte 
automatiskt regeringspolitik 
denna mandatperiod



…. Så Famna jobbar på

• I samarbete med bl a 
Studieförbunden och 
övriga från NYSTA

• Kontakter inför allmänna 
motionstiden i RD som 
pågår nu

• Förslag till frågor/ 
interpellationer i RD

• Ytterligare debattartiklar



Exempel på IOP



Informationsutbyte kring IOP

• Famna har hållit i uppskattade utbildningar, 
seminarier och workshops kring IOP.

• Exempelsamling IOP framtagen 
i juni 2022



Framtiden?
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