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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
med Eknö Hemmans samfällighetsförening
Förslag till beslut
1. Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Värmdö kommun
och Eknö Hemmans samfällighetsförening godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansöker från kommunstyrelsen om fördelning av medel för
idéburet partnerskap.

Beslutsnivå
Kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning
Värmdö kommun och Eknö Hemmans samfällighetsförening föreslås ingå en
överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) enligt bilagt avtal. Förvaltningen
har gjort bedömningen att samfällighetsföreningen faller inom ramen för de juridiska personer
som kommunen kan teckna en IOP med.
I förslag till avtal står angivet att föreningens ansvar är att badplatserna skall hållas öppna för
allmänheten samt att föreningen ansvarar för att stränderna plockas rena från skräp dagligen
under högsäsong samt att vattenprover tas enligt beslut. Värmdö kommun åtar sig att årligen
att ge ett bidrag om 35 000 kr.

Bakgrund
Möjligheten att teckna IOP har tagits fram som ett alternativ till föreningsbidrag eller
upphandling. Grunden för uppkomsten av IOP är att det finns samhällsfenomen samt
relationer mellan det offentliga och det ideella som inte bygger på, eller kan inramas i, en
marknads- eller bidragslogik. IOP är således en samverkansmodell för att gemensamt hitta
lösningar på samhällsproblem men utan att använda vare sig bidrag eller upphandling som
finansiering. Kriterierna för IOP finns angivna i Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP)1.
Eknö Hemman Samfällighetsförening består av 145 delägande fastigheter som gemensamt
äger och förvaltar ca 6 ha mark på Sandön, till största delen i Sandhamns by. 2017-06-15
inkom en ansökan till Värmdö kommun gällande bidrag för städning efter det rörliga
friluftslivet på Sandhamn. Delägarna bekostar genom hemmanet idag städning och tömning
av papperskorgar i hamnpromenaden, på tre badplatser, på och kring vägar och utsiktsplatser
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m.m. och önskade för detta ett bidrag. Då det saknas bidrag riktat till denna verksamhet inom
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet och det heller inte ingår i den renhållningen som
Tekniska nämnden svarar för så avslogs ansökan.
Föreningen har också, i samband med att beslut om provtagning om vatten skickats ut, hört
sig för om möjligheten för att ansöka om bidrag för att täcka kostnaden för renhållning av
stränderna och provtagning av vatten.

Ärendebeskrivning
I förslag till avtal står angivet att föreningens ansvar är att badplatserna skall hållas öppna för
allmänheten samt att föreningen ansvarar för att stränderna plockas rena från skräp dagligen
under högsäsong samt att vattenprover tas enligt beslut.
Kommunen åtar sig att årligen att ge ett bidrag om 35 000 kr till föreningen som utbetalas
senast juni månad. Kommen ska även bekosta en skylt som informerar besökarna om att det
är en allmän badplats samt årligen träffa representanter för föreningen för årlig för
avtalsuppföljning.
Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2021-12-31.

Bedömning
Förvaltningen bedömer att Eknö Samfällighetsförening faller inom ramen för de juridiska
personer som kommunen kan teckna en IOP med.
Stränderna ägs av föreningen, men är välbesökta av allmänheten och är utmärkta på Värmdö
kommuns karta över badstränder.
Inom ramen för IOP bedömer förvaltningen därför att Eknö Hemman ska få ett ekonomiskt
bidrag till att städa stränderna Trouville och Fläskberget under högsäsong samt att utföra
provtagning av vatten enligt beslut av Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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