Överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Utveckling av Parasportverksamheten

Västra Götalands Idrottsförbund

Grundläggande förutsättningar för avtalet
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 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.

Parter
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden
Organisationsnummer; 212000-1561
(nedan kallat FOF)
Västra Götalands Idrottsförbund
Organisationsnummer; 857200-7774
(nedan kallat VGIF)

Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de krafter
som finns inom civilsamhället Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter.
Genom avtalet stärker vi 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.
Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla
människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor. VGIF har en unik möjlighet att koppla det befintliga föreningslivet
till verksamheten i Sjuhäradshallen och vice versa, där deltagarna kan få möjligheten att bli mer
integrerade i föreningarna.
Avtalad Överenskommelse
Överenskommelsen bygger på VGIF:s initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika friskvårdsoch hälsofrämjande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och
reglerar åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är
knuten till överenskommelsen.
Grundförutsättningar för överenskommelsen
VGIF 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 organiserade idrottsverksamheten i
Västra Götaland med syfte att främja dess utveckling. SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland är
med som en samverkanspart där de bidrar och erbjuder kurser, utbildning och bildningsverksamhet i projektet.
Verksamheten som bedrivs inom ramen för Parasport Sjuhäradshallen, är inte på något sätt att
betrakta som konkurrensutsatt.
Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kallad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive civilsamhällets åtagande samt
de gemensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas.
Samverkan och uppföljning
En styrgrupp, sammansatt av representanter från VGIF och Borås Stad, FOF, träffas två gånger
per år för avstämning och reflektion. VGIF är initiativtagare och sammankallande till mötena.
Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom VGIF:s försorg, och skrivas under av samtliga
närvarande i styrgruppen.
Beskrivning av verksamheten
VGIF/SISU är ansvariga för all Parasportverksamhet i Sjuhäradshallen, inkluderat uthyrning av
hallen, städning samt värdskap i hallen (dock ej Gymnastikens Hus). VGIF/SISU kommer att ta
del av de erfarenheter som har framkommit under projektet ”Jämlik Hälsa” i Sjuhäradshallen (ett
Arvsfondsprojekt under tre år skräddarsytt för människor med funktionsnedsättning) och utveckla verksamheten utifrån detta. VGIF/SISU kommer också att utveckla Parasporten och Idrottsskolan samt hitta samverkansformer med Västergötlands Parasportförbund, ”Sports for
you” och ”Fritidsbanken”. Verksamheten kommer att ha samverkan med Arbetslivsförvaltningen
som erbjuder anställningar till personer från målgruppen. De kommer att arbeta i ”skarpt” läge,

som exempelvis hallvärdar, instruktörer, rekryterings-marknadsföringsinsatser, caféverksamhet,
lokalvårdare med mera.
Ekonomiska och ideella insatser
VGIF erhåller 500 000 kr (på årsbasis) för en projektledare, 220 000 kr för städning (på årsbasis).
Övriga personalinsatser finansieras av VGIF.
VGIF fakturerar FOF kr två gånger per år, februari och augusti. Ersättningen ökar med 2,5% för
varje nytt kalenderår.
Marknadsföring
VGIF ska aktivt marknadsföra verksamheten och knyta samarbetsföreningar till verksamheten,
samt informera om vad ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan innebär.
Period för partnerskapet
2018-03-01 – 2018-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är
slut. Parallellt med IOP-avtalet söker VGIF tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att få bedriva en daglig verksamhet i Parasporthallen. Beslutet förväntas komma under
hösten 2018. Kommer det ett positivt beslut för VGIF kommer IOP-avtalet att avslutas och en
daglig verksamhet startar upp istället.
Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas tre
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 förändringar 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 Korpen alternativt FOF, när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller nio månaders uppsägning.
Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har tagit sitt original.
Borås, 2018-02-28
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