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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP)

Bakgrund
Sport for you startade 2016 på initiativ från Västra Götalands Idrottsförbund, i syfte att få fler
nyanlända barn och unga föreningsaktiva, verksamheten bedrivs på ett aktivt sätt i samarbete med
ett stort antal föreningar. Flertalet av aktiviteterna bedrivs i områden som Borås stad ser som socialt
utsatta.
Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att öka samarbetet med idéburna sektorn,
dvs. organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande. Med denna överenskommelse
struktureras det samarbete som startade 2016 med Västra Götalands Idrottsförbund.

Parter
Borås stad
Genom Fritid och folkhälsonämnden samt Arbetslivsnämnden
Organisationsnummer 212000-1561
Västra Götalands Idrottsförbund
Organisationsnummer: 857200-7774
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideellt
verkande krafter som finns i Borås som komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom
avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet syftar till att
tydliggöra det som vi ofta redan gjort och reda ut spelreglerna oss emellan.
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara fri
och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.
Sports for you gör det möjligt för barn och unga att bli föreningsaktiva, vi skapar möten mellan
barnen och idrotten. I samarbete med idrottsföreningar skapar vi prova på aktiviteter, där en eller
flera idrottsföreningar instruerar och låter barnen prova på olika idrotter.
Sport for you inriktar sig på att lägga aktiviteter i barnens närområde med fokus på områden som
staden pekat ut som social utsatta och som har en hög andel utrikesfödda. Verksamheten är
integration i praktiken där barnen möter svenskt föreningsliv och allt vad det kan erbjuda. Särskilt
fokus läggs på jämställdhet så att vi får med såväl flickor som pojkar.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen bygger på Västra Götalands Idrottsförbunds initiativ och vårt tidigare samarbete,
överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar
åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till
överenskommelsen.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
Västra Götalands Idrottsförbund är en del av riksidrottsförbundet och därmed en organisation som är
medlemsägd och icke vinstdrivande, vilket är en förutsättning för att ingå en IOP överenskommelse.
Uppdraget är att företräda, stödja och samordna den av Riksidrottsförbundet (RF) organiserade
idrottsverksamheten i Västra Götaland med syfte att främja dess utveckling.
Västra Götalands Idrottsförbund förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer
och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras
verksamhetsområde.

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog
som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för att kritik
kan bli följden av transparens. För Borås stad är det särskilt viktigt att vi alltid kan redovisa hur våra
gemensamma skattepengar används.

Samverkan och uppföljning
En styrgrupp sammansatt av representanter för Fritids och folkhälsoförvaltningen och
Arbetslivsförvaltningen tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbunds representanter, träffas
minst 4 gånger per år för avstämning hur Sport for you löper på, och som kan vidta åtgärder där det
eventuellt inte fungerar. Västra Götalands Idrottsförbund är sammankallande till styrgruppen.
Styrgruppen kan även komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom denna IOP, så
ska förankring ske i respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till revidering av denna IPO.
Borås stad skall få en årlig avrapportering från Västra Götalands Idrottsförbund om hur pengar som
staden bidragit med använts, vilka aktiviteter som bedrivits under året, samt hur många barn och
unga som deltagit.
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Västra Götalands Idrottsförbund har ett nära samarbete med tre andra föreningar i Borås, Borås AIK,
Norrby IF och Borås GIF, där var och en av dessa föreningar får del av stadens riktade föreningsbidrag
för integration just för att möjliggöra aktiviteter tillsammans.
Utöver dessa samarbetsföreningar så jobbar Västra Götalands Idrottsförbund tillsammans med en
stor mängd idrottsföreningar i Borås för att få med så många olika idrottsinriktningar som möjligt.

Beskrivning av Sports for you
För ett riktigare föreningsliv
Sports for you gör det möjligt för barn och unga att bli föreningsaktiva, vi skapar möten mellan
barnen och idrotten. I samarbete med idrottsföreningar skapar vi prova på aktiviteter, där en eller
flera idrottsföreningar instruerar och låter barnen prova på olika idrotter
Prova på sport, Vi flyttar in aktiviteterna i barnens närområde.
Aktiviteterna som de kommer få pröva bygger på föreningar vi samarbetar med i
stadsdelen/kommunen.
-

Här finns vi, Skolor, torg, parker och idrottsplatser är några av de platser vi finns på.
Fokus på Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo.
Hälsa, Vi blir allt mer stillasittande, i dagens samhälle. Det är därför extra viktigt att röra på
sig, för att vara välmående och kunna prestera bra i skolan och på arbetet.
Ledare, Idrottsföreningar idag behöver fler engagerade ledare, Sports for you jobbar för att
hjälpa föreningarna med ledare.
Vi riktar oss särskilt till nyanlända, men alla barn och även vuxna är välkomna att delta –
integration i praktiken.
Vi jobbar jämställt, focus på att få med lika många tjejer som killar och aktiviteterna anpassas
efter det.
Allt är gratis, vi samarbetar med Fritidsbanken för att kunna låna idrottsprylar så det inte ska
vara någon kostnad för idrottsutövandet i Sport for you.

Genom att skapa prova på tillfällen hoppas vi att fler ska få upp intresset för idrott och föreningslivet.
Idrottsrörelsen är en naturlig mötesplats mellan individer, en plats där vi möts oavsett bakgrund,
erfarenheter, språkkunskaper eller tro. Vi letar aktivt efter nya idrottsföreningar till våra prova på
aktiviteter. Alla föreningar kan vara med och visa upp sin idrott, vilket leder till nya medlemmar,
aktiva och ledare till föreningen.

Ekonomiska och ideella insatser






Riksidrottsförbundet/Västra Götalands Idrottsförbund bidrar med riktade medel från staten
för integrationsinsatser.
Borås stad Fritid, Folkhälsoförvaltningen bidrar med 1500 tkr som generellt riktat bidrag till
SISU Idrottsutbildarna/Västra Götalands Idrottsförbund samt 250 tkr var till de tre
områdesföreningarna Borås AIK, Norrby IF och Borås GIF för integration.
Borås stad, Arbetslivsförvaltningen bidrar med 750 tkr för Sport for you.
Borås stad, Arbetslivsförvaltningen kan även bidra med personella resurser i form av
arbetsmarknadsanställningar under projektets ledning, i den mån det finns lämpliga personer
tillgängliga.
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Det är fritt för Västra Götalands Idrottsförbund att söka medel från andra finansiärer eller
samarbetsaktörer för att utöka Sport for you.

Marknadsföring
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva
verksamheten och de insatser som utförs genom Sports for you, samt vad ett idéburet offentligt
partnerskap parterna emellan ger för fördelar.

Period för partnerskapet
2017-01-01 tom 2019-12-31, Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är
slut.

Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med 2 år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 9
månader innan överenskommelsen upphör.

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringarna genomförs
föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i
sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan endera part när som helst
under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller
9 månaders uppsägningstid.
Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Västra Götalands Idrottsförbund bli
återbetalningsskyldig för delar av eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår ska dessa i
första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter.

Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.
Borås , datum
_______________________________________________
Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad

Borås, datum
_________________________________________________
Ida Legnemark, ordförande i Fritids och folkhälsonämnden, Borås stad
Borås, datum
_________________________________________________

Borås, datum
_________________________________________________
Per Jagemark, verksamhetsledare Västra Götalands Idrottsförbund

