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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt en rapport om de Idéburna
offentliga partnerskap (IOP) som nämnden har varit part i under år 2018 och hittills under år
2019. Nämnden har under år 2018 varit part i tio partnerskap, varav sex partnerskap fortlöper
under 2019 och fyra har avslutats. Två partnerskap är inom det sociala området och åtta inom
arbetsmarknadsområdet.
Sammantaget har arbetsmarknads- och socialförvaltningen goda erfarenheter av
samverkansformen idéburet offentligt partnerskap, samtidigt är det en samarbetsform som är
resurskrävande och kräver tid och engagemang från samtliga parter. Vidare finns behov av
större tydlighet gällande vilka juridiska förutsättningar som gäller för idéburet offentligt
partnerskap.
Förslag till beslut
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Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten Idéburet offentligt partnerskap i
arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt en rapport om de Idéburna offentliga
partnerskap (IOP) där nämnden varit part under år 2018 och hittills under år 2019. Nämnden
har under år 2018 varit part i tio idéburna offentliga partnerskap, varav sex partnerskap fortlöper
under 2019 och fyra har avslutats. Två partnerskap är inom det sociala området och åtta inom
arbetsmarknadsområdet.
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Rapporten har titeln Idéburet offentligt partnerskap i arbetsmarknads- och socialnämnden 2019 och syftar
till att informera nämnden om pågående partnerskap inom nämndens ansvarsområden.
Rapporten innehåller en kort beskrivning av samverkansformen, det juridiska läget,
sammanfattningar av partnerskapens syfte och hur det har gått. Rapporten baseras på
verksamhetsrapporter som förvaltningen har mottagit från de idéburna organisationerna samt på
underlag från samverkansgruppsmöten och styrgruppsmöten.
År 2018 fick nämnden information om pågående idéburna offentliga partnerskap på
arbetsmarknadsområdet (ASN 2018-379). År 2019 års sammanställning innehåller information
om samtliga partnerskap inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningens arbete med idéburet offentligt partnerskap

Sammantaget har arbetsmarknads- och socialförvaltningen goda erfarenheter av att arbeta med
idéburna offentliga partnerskap. Förvaltningen har sammanfattat fyra viktiga lärdomar utifrån
arbetet:






Idéburet offentligt partnerskap är resurskrävande och tar mycket tid i anspråk för alla
inblandade. Det är en omfattande process och det kan vara viktigt att tydliggöra de
ekonomiska förutsättningarna tidigt i dialogen för att undvika långa processer som inte
leder vidare.
Det är viktigt att syftet med partnerskapet överensstämmer med nämndens mål och att
syftet kompletterar Malmö stads verksamheter.
Idéburet offentligt partnerskap är en populär samverkansform och förvaltningen tar
emot många initiativ från föreningar. Förvaltningens modell för samverkan med
idéburen sektor ”en väg in” har underlättat samordning och kommunikation.
Beroende på partnerskapets karaktär och inriktning varierar de juridiska
förutsättningarna. Arbetet kräver nära dialog med stadsjurister och en kontinuerlig
bevakning av rättsläget på området.
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