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Utveckla IOP och andra lokalt
anpassade samverkansmodeller
Har Din kommun/landsting/region fattat beslut att utveckla samarbetet med civilsamhället
genom IOP - idéburet offentligt partnerskap eller andra modeller för hållbar samverkan?
Har ni behov av mer kunskap, metodverktyg och erfarenhetsutbyte? SKL inbjuder till ett
nätverk med fyra träffar under 2017. Det är ett arbetande nätverk som syftar till att vara
stöd i arbetet att utveckla IOP eller andra samverkansmodeller kring en lokal eller regional
samhällsutmaning.
IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap är en samverkansmodell som tagits fram för
samarbete med civilsamhällets organisationer och som kan utgöra alternativ till gängse
bidragsgivning och/eller upphandling. IOP kan vara speciellt intressant när man som
kommun, landsting eller region ställs inför komplexa samhällsutmaningar som inte har
några enkla svar, eller färdiga välfärdstjänster, utan kräver att olika aktörer engagerar sig
och arbetar tillsammans för att finna lösningar, metoder och strategier. Vid sidan av
upphandling, bidragsgivning och IOP-samverkan växer ytterligare kompletterande
samverkanslösningar fram ur lokalt och regionalt kända behov och förutsättningar.
Nätverket syftar till att utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte och lärande om hur IOP
och andra kompletterande samverkanslösningar kan utformas i samverkan med aktörer i
civilsamhället. Under det första mötestilfället den 7 februari samlas projektgrupperna från
deltagande kommuner, landsting och regioner för att jobba med frågor som rör den
offentliga partens behov, organisering och förankring. Under de följande
nätverksträffarna, 25 april, 5 september, 14 november samt vid en ev. studieresa, förväntas
projektgruppen vara utvidgad till att omfatta såväl företrädare och projektledare för
kommunen/landstinget/regionen som parterna från civilsamhällesorganisationerna som ska
ingå i samarbetet. Nätverksträffarna struktureras i syfte att skapa ett gott klimat för att
kunna utveckla samarbetet och skapa förflyttning tillsammans.
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Datum

7 februari, 25 april, 5 september och 14 november 2017.

Lokal

Ersta Konferens (Bringsalen), Erstagatan 1K i Stockholm

Målgrupp:

Kommuner och landsting/regioner som fattat beslut att skapa IOP
eller att utveckla andra lokala samverkansmodeller med
civilsamhällets aktörer.

Kostnad

10 000 ex. moms. Avgiften inkluderar deltagande för max 4
personer vid fyra heldagar nätverksträffar under 2017. Resor och
ev. övernattning tillkommer, samt kostnader i samband med en ev.
studieresa.

Anmälan

Deltagaranmälan görs till Anna-Karin Berglund annakarin.berglund@skl.se tlf. 08- 4527926. Deltagaranmälan är
bindande.
Antalet deltagande projektgrupper i nätverket är begränsat till totalt
16 stycken.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

