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Bakgrund till IOP Alingsås

• Stod inför beslut om ny upphandling 

• Svårigheter att fånga begreppet kvalitet i en upphandling

• Sömlös vård och omsorg i samverkan med olika huvudmän

• Efter utredning tog nämnd och kommunfullmäktige beslut om 
IOP kring vårdkedja för personer med demenssjukdom, trots 
ekonomisk risk

• Överenskommelsen är kostnadsneutral

• Uppstart 1 oktober 2016



Tre ingående organisationer i 
partnerskap med Alingsås kommun

• Bräcke diakoni

• Röda Korset

• Frälsningsarmén



Innehåll i vårdkedjan och 
mervärdesinsatser

• Äldreboende för personer med demenssjukdom

• Hemtjänst med demensprofil

• Vårdkoordinator inom primärvården

• Förebyggande insatser, Alzheimers café

• Utveckla arbetssätt, gemensamt lärande och spridningsbara 
metoder



Organisation och arbetssätt

• Styrgrupp

• Uppstartsgrupper/utvecklingsgrupper

• Samverkan med övriga idéburna/ideella aktörer i Alingsås

• Uppföljning

• Följeforskning – Tillitsdelegationen och doktorand



Tack för idag 



Idéburet Offentligt Partnerskap

• En samverkansmodell mitt emellan normerande bidrag 
(föreningsbidrag) och upphandling.

• Partnerskapsrelation, i form av ett avtal, mellan en 
idéburen organisation och det offentliga.

• Avtalet reglerar målet med verksamheten, resurser, 
avtalstid, etc.

• Modellen är tänkt att gynna verksamheter med ett 
allmänintresse, som arbetar för ökad delaktighet och som 
kan bidra till samhällsutveckling.

• IOP-avtal finns idag i t.ex. Göteborg Stad, Linköpings 
kommun och Region Skåne



IOP enligt Forum:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.

• Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller 
plan.

• Verksamheten inte kan ses som en del av det normerande 
föreningsbidraget.

• Det inte finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda.

• Bägge parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller 
andra insatser).

• Verksamheten inte detaljregleras från kommunen

• Verksamheten avses drivas under en längre tid
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