Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP)

Föräldraskapsstödcirkel: Älskade Barn
Borås Stad – Studiefrämjandet Sjuhärad

Bakgrund
I Borås finns sedan 2016-2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och
civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan
den offentliga och den idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna
sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.
Inom Borås Stad är föräldraskapsstöd en prioriterad fråga för många förvaltningar. Det finns ett
styrprogram som löper år 2017-2020 och ansvaret finns i Fritids- och folkhälsonämnden. I
programmet står det att föräldrar ska erbjudas ett sammanhållet föräldraskapsstöd för barn 0-17
år. Det står också att viktiga samverkansparter är Västra Götalandsregionen och civilsamhället.
En del i programmet är att erbjuda generella föräldraskapsstödskurser.
Studiefrämjandet har sedan 2014 genomfört studiecirklar i Älskade Barn. Älskade Barn riktar sig
till föräldrar i nytt land. Detta har genomförts i föreningar samt på stadens kommunala
Mötesplatser. Studiefrämjandet har fått ett bidrag av kommunen, både från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen men även från Arbetslivsförvaltningen.
Studiefrämjandets fokusområden handlar bland annat om att stärka demokratin, främja bättre
folkhälsa, och bidra till ökad mångfald. Prioriterade målgrupper är personer som invandrat samt
boende i utsatta områden.
Parter
Borås Stad, genom Fritids- och folkhälsonämnden
Organisationsnummer: 212000-1561
Studiefrämjandet Sjuhärad
Organisationsnummer: 864500-7710
Syftet med partnerskapet Älskade Barn
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i
Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett komplement till
Borås Stads egna verksamheter. Genom avtalet regleras parternas roller i projektet och vi stärker
vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. 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.
Initiativet för detta IOP kommer ifrån Studiefrämjandet Sjuhärad. Överenskommelsen om
partnerskapet är framtagen i samverkan mellan båda parter och reglerar åtaganden, organisation
samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till överenskommelsen.
I samarbetet kommer Älskade Barn erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade
i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. Dessutom kommer Älskade Barn att
erbjudan på Hulta och Kristineberg. Mötesplatserna på dessa områden (Norrbyhuset, Framtid
Sjöbo, Mötesplats Hulta, VI Hässleholmen samt Mötesplats Kristineberg) blir arenor för Älskade
Barn.
Mötesplatsernas uppdrag är att utveckla och arbeta för att vara en social mötesplats, erbjuda
medborgarservice samt vara motor för verksamhetsöverskridande samverkan. Att erbjuda
Älskade Barn på Mötesplatserna stämmer väl överens med det uppdraget.
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Målet är att föräldrar som bor på angivna områden ska få det stöd i sitt föräldraskap de har rätt
till och att föräldrar upptäcker och sedan fortsätter besöka en mötesplats i sitt område.
Grundförutsättningar för överenskommelsen
Genom att ingå ett IOP kan båda parter säkerställa att cirkelmaterialet Älskade Barn genomförs
regelbundet över året samt över tid.
Cirklarna erbjuds utan vinstintresse från parterna. Det är fritt och frivilligt att delta i kurserna och
det kostar inget att delta. Studiefrämjandet är idag det enda studieförbundet som erbjuder ett
föräldraskapsstödsmaterial som riktar sig till föräldrar i nytt land.
Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter,
kallad Överenskommelsen i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås
Stad och det civila samhället kommit överens om när de skall samarbeta.
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar. Öppenhet och dialog som
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för
transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås Stad är det särskilt viktigt att alltid
kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används.
Samverkan och uppföljning
Båda parter ansvarar för att regelbundet informera om nuläge samt fortsatt arbete.
Studiefrämjandet Sjuhärad ansvarar för att inför varje årsskifte fakturera Borås Stad kostnaderna
för de genomförda kurserna. Uppföljning kring samarbetet sker löpande över året.
Verksamhetens insatser
Målet är att erbjuda 3-4 kurser/år fördelat på de olika Mötesplatserna, Norrbyhuset, Framtid
Sjöbo, Mötesplats Hulta, VI Hässleholmen samt Mötesplats Kristineberg. Behov, förutsättningar
och strukturer på de olika mötesplatserna och områdena kan se olika ut och arbetet bör därför
anpassas till de olika lokala behoven.
Genom partnerskapet kommer vi tillsammans att nå fler föräldrar och nå andra föräldrar som
inte nås med Borås Stads övriga föräldraskapsstödskurser.
Finansiering och ideella insatser
Studiefrämjandet
Studiematerialet
Utbildning av cirkelledare
Marknadsföring
Arbetstid för verksamhetsutvecklare:
- Betala arvode till ledarna
- Rekrytera ledare
- Fortbildning av ledare
- Se till att ledaren rekryterar deltagare/föräldrar
- I samverkan med kommunen (folkhälsoenheten) erbjuda ledarträffar/boosters kring
teman om exempelvis barnkonventionen, jämställt föräldraskap, våldsprevention,
demokrati och värdegrund
- Kontakt med respektive Mötesplats
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Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Folkhälsoenheten
- Bidrag till Studiefrämjandet Sjuhärad efter varje genomförd kurs.
-

Folkhälsoenheten fungerar som länk mellan Mötesplatserna och Studiefrämjandet
Sjuhärad genom att löpande informera och uppdatera.
Folkhälsoenheten ska informera Studiefrämjandet Sjuhärad om vilka kontaktpersoner
respektive Mötesplats har.
Respektive Mötesplats erbjuder lokal i den mån det är möjligt. En lokal upprätthålls då
kostnadsfritt.
Respektive Mötesplats ser Älskade barn som en del av sitt utbud och samverkar i
marknadsföringen och rekryterar föräldrar/deltagare i den mån de har möjlighet.
Folkhälsoenheten i samverkan med respektive Mötesplats bokar och betalar för
barnpassning och fika
I samverkan med Studiefrämjandet Sjuhärad erbjuda ledarträffar/boosters. Till exempel
kring teman som barnkonventionen, jämställt föräldraskap, våldsprevention, demokrati
och värdegrund

Efter varje genomförd kurs fakturerar Studiefrämjandet Sjuhärad kommunen 6 500 kr eller
10 000 kr. Kostnader för barnpassning och fika betalas av folkhälsoenheten, cirka 7000 kr.
Barnpassare bokas av Mötesplatserna på angiven aktivitetskod. Fika ordnas på Mötesplatserna
och internfaktureras folkhälsoenheten.
Marknadsföring
Inom avtalet ska en samverkan av marknadsföring ske. Bådas loggor ska tydligt finnas med i allt
marknadsföringsmaterial. Båda parter ska involvera viktiga nyckelpersoner och arenor inför varje
kurs.
Studiefrämjandet Sjuhärad
-

Cirkelledaren har i uppdrag att rekrytera föräldrar/deltagare till kurserna.
Bjuda in sig till viktiga forum och arenor.

Folkhälsoenheten, Borås Stad
-

Uppdatera webben, boras.se/foralder
Stötta studiefrämjandet att bjuda in sig till viktiga forum och arenor.

Period för partnerskapet
Samarbetet löper 2018-01-01- 2020-12-31. Under denna tid är målet att erbjuda 3-4 kurser/år
fördelat på de fem ovan nämnda mötesplatserna, totalt 9-12 kurser under tre-årsperioden. En
kurs genomförs under förutsättning att det deltar minst 10 föräldrar (max 20). Om en kurs inte
genomförs utgår inget bidrag från kommunen.
Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.
Förlängning
Överenskommet partnerskap kan förlängas med (två) år i taget. Ställningstagande till förlängning
skall tas (sex) månader innan överenskommelsen upphör.
Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om
betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar
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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
Studiefrämjandet Sjuhärad alternativt Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen när som
helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana
fall gäller sex månaders uppsägning.
Återbetalningsskyldighet
Alla kostnader faktureras årligen. Fakturering sker i efterhand efter genomförd kurs,
återbetalningsskyldighet blir därmed inte aktuellt.
Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två lika exemplar där parterna tagit sitt original.

Borås: _________

Borås: _________

__________________________________

_________________________________

Ida Legnemark, ordförande Fritids- och
folkhälsonämnden

Peter Thorsell, ordförande Studiefrämjandet
Sjuhärad

___________________________________________________________________________
Kontaktpersoner
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Folkhälsoenheten
Ida Grindsiö, utvecklingsledare
Tel: 033-35 36 07
Studiefrämjandet Sjuhärad
Maria von Wachenfeldt, verksamhetsutvecklare
Tel: 033-23 94 42
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