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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap  

”Funkis till jobb” 

 

         
 

 

 

 

Bakgrund  
Borås Basket är en förening med starkt samhällsengagemang och stort intresse, som är förankrat i 

hela föreningen och styrelser, att alla ska kunna vara delaktiga i såväl idrott som arbetsliv. 

Styrelsen i Borås Basket vill med denna IOP överenskommelse vara med och bidra, genom sina 

kontaktnät och föreningsengagemang till att fler människor, framför allt unga, med 

funktionsnedsättning får en chans på arbetsmarknaden. 

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 överenskommits med Borås Basket. och  

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden :Organisationsnummer 212000-1561 
KFUM Borås Basket  

Organisationsnummer: 864500-9856  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Borås Basket samverkar med Borås stad, som genom denna IOP tar tillvarata de ideellt verkande 

krafter som finns i Borås, som komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom 

överenskommelsen stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, 

överenskommelsen syftar till att tydliggöra det som vi avser att göra tillsammans 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. De ekonomiska medel som vi reglerar i 

IOP:n måste kunna redovisas öppet och kan inte på något sätt användas i föreningarnas övriga 

verksamhet, ett IOP bygger även på mervärden i form av ideella insatser. 

I vårt samarbete ingår att på ett nära och förtroendefullt sätt samarbeta, där Borås Basket delar med 

sig av föreningens och idrottens värdegrund, och aktivt samarbetar med sina sponsorföretag för att 

möjliggöra att fler Boråsare med funktionsnedsättning får chansen att komma ut på arbets-

marknaden. 

För föreningen kan samarbetet användas aktivt i marknadsföringen och visa på ett starkt 

samhällsansvar för en av våra allra mest utsatta grupper på arbetsmarknaden.  

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på Borås Baskets initiativ och är framarbetad av föreningen. 

Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation, ideella insatser, styrning och de ekonomiska 

förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Både Borås Basket är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende 
styrelse. 
Verksamhetens som bedrivs inom ramen för föreningens samhällsengagemang, är inte på något sätt 
att betrakta som konkurrensutsatt eller tjänster som kan upphandlas på en marknad. 
Borås Basket 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. 

Borås Basket har fria händer att använda överenskommelsen i marknadsföringssyfte för sin 

elitverksamhet och även låta sponsorer bidra till projektet, genom pengar eller arbetsinsatser. 

Samverkan och uppföljning 
Denna samverkan är förankrad i hela föreningen och styrelsen för Borås Basket är löpande 

informerad om projektet. 

För uppföljning  ansvarar Borås Basket att bjuda in representant för Borås stad, till möte minst två 

gånger per år för avstämning hur Projektet löper på, styrelserepresentant för Borås Basket närvarar 
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på mötet och om möjligt representant för sponsorföretag. Projektledaren är sammankallande till 

mötet.  

Vid uppföljningen kan man 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 IOP. För Borås stads del, måste förankring ske i ansvarig nämnd (Arbetslivsnämnden) genom 

nytt beslut, om de ekonomiska förutsättningarna ändras. Vid behov kommer representanter för 

Borås basket, att bjudas in till möte med Arbetslivsnämnden för redovisning av projektet inför nya 

beslut. 

Borås stad skall få en årlig avrapportering från Borås Basket om hur pengar som staden bidragit med 

använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året. 

Beskrivning av ”Funkis till jobb”  
Projektet ska ses som en förlängning av Borås stads arbetsmarknadsinsatser Jobb Borås, och sker i 

samverkan med Arbetsförmedlingen och Sjuhäradssamordningsförbund. 

Syftet är att fler Boråsare som har begränsningar i arbetsförmågan beroende på 

funktionsnedsättning, får stöd i att hitta anställningar i näringslivet via praktik/arbete, samt stöd och 

hjälp med anpassning på arbetsplatsen. Även arbetsgivare ska få stöd och kunskap om hur man 

bemöter personer med funktionsnedsättning. 

Initialt kan deltagarna få praktisera på arbetsplatsen, men det skall vara med uttalat syfte att 

praktiken kan leda till anställning. Borås stads arbetsmarknadsverksamhet, Jobb Borås står för att ta 

fram lämpliga deltagare, och Borås Baskets projektledare tar fram arbetsgivare som kan erbjuda 

lämpliga arbetsuppgifter. Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen är mycket viktigt och det 

ansvaret ligger på Jobb Borås. Vissa av deltagarna kan vara aktuella hos försäkringskassan och vara 

försörjda genom aktivitetsersättning, men bedöms ha möjlighet att i framtiden försörja sig genom 

arbete. Projektet ska även samarbeta med den verksamhets som bedrivs/finansieras av 

Sjuhäradssamordningsförbund i projekt ”PULS”. Deltagarna får genom Jobb Borås förberedande 

insatser i form av arbetsprövningar, arbetsträning, praktik/utvecklingsanställning i kommunala 

verksamheter, motiverande insatser och viss utbildning. 

När deltagarna kommer ut på den nya arbetsplatsen ges stöd via projektledare, alternativt Jobb 

Borås handläggare eller via Arbetsförmedlingen enligt modell ”supported employment” alternativt 

SIUS. 

Mål för ”Funkis till jobb”  
Målet är att minst 10 personer ur målgruppen ska få en varaktig anställning i näringslivet årligen. 

För att nå målet behöver projektet omfatta ca 20-25 deltagare årligen 

Styrning och ansvar 
Borås Basket ansvarar för att tillsätta en projektledartjänst för att driva projektet och hitta 

arbetsgivare som är villiga att anställa målgruppen, projektledaren samverkar nära med utsedd 

samordnare på Jobb Borås. Arbetsgången/arbetsrutiner utvecklas tillsammans. 
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Ekonomiska och ideella insatser 

 Borås Basket ansvarar för att tillsätta en heltids projektledartjänst och lokaler, 

arbetsutrustning, transporter för hen. 

 Tid i samverkansarbetet ses som ideell tid. 

 Borås Basket tar ansvar för att aktivt bearbeta sina sponsorer och övriga kontakter för att 

hitta arbetsgivare som är villiga att anställa målgruppen. 

 Borås stad ersätter föreningarna med lönekostnaden för projektledare, inklusive kostnad för 

resor och transporter uppskattad till 1.000.000 kr/år. 

 Borås basket tar på sig ansvaret för att administrera projektledaren, och är den part som 

fakturerar Borås stad 1.000.000 kr/år 

 

Marknadsföring  
Borås Basket ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att 

beskriva verksamheten och de insatser som utförs genom projektet, samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre år, 2023-01-01 till och med 2025-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Varsel 
om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före respektive årsskifte och med en 
avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.   
 

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas. Ställningstagande till förlängning skall tas 6 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 annan part när som helst 

under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 

6 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Borås Basket bli återbetalningsskyldig för delar av, 

eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog 

mellan överenskommelsens parter.  
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Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.  

Borås , datum 

_______________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Björn Pettersson, ordförande Borås basket 

 

 


