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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 
 

 

 

 

Bakgrund  
Guldkanten ideell förening har sedan 2010 bedrivit verksamhet som ett socialt företag tillsammans 

med Borås Stad i syfte att dels ge människor med nedsatt arbetsförmåga en chans att komma in på 

arbetsmarknaden, dels verka för att boende i Trygghetsboendet Trappen ska få en bättre vardag. 

Guldkanten har ansvarat för god, näringsriktig och hemlagad lunch, aktiviteter och trivsamma möten. 

Guldkanten utökade sin verksamhet med restaurang och mötesplats på Spinnaren hösten 2016. 

Borås Stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med idéburna sektorn 

i större omfattning och att strukturera upp de samarbeten med idéburna organisationerna som 

redan finns. 

Parter  
Borås Stad 
Genom Arbetslivsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
501 80 BORÅS 
Organisationsnummer 212000-1561 
 

Guldkanten ideell förening  

Kvarngatan 20 

503 36 BORÅS 

Organisationsnummer 802451-7065 
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Syftet med partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, 

genom att tillvarata civilsamhällets organisationer 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 Borås Stad och Guldkanten ofta redan gjort och reda ut regelverket 

oss emellan. Ett IOP ska aldrig göra att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan 

skall vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Det sociala företaget Guldkanten har genom sin verksamhet skapat ett stort förtroende, genom att 

verka långsiktigt och öppet. Borås Stad har hela tiden haft insyn i verksamheten, samt redan tidigare 

stöttat ekonomiskt under lång tid. 

Föreningen Guldkanten bildades i början av 2010 för att utöka det kulturella utbytet av mänskliga 

möten och mat samt att skapa fler arbetstillfällen efter varje individs egen förmåga. Guldkanten tar 

tillvara alla människors kompetens, oavsett funktionsnedsättningar eller andra hinder. Det är de 

värdena som gör Guldkanten till Borås första sociala företag. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från tidigare IOP. 

Överenskommelsens form och utgångspunkt  
Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås Stad och Guldkanten när det gäller drift och 

utveckling av restaurang och aktivitetsverksamhet på Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren. 

Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för 

verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Guldkanten verkar som en ideell verksamhet utan vinstmål, med en från Borås Stad oberoende 
styrelse där såväl kooperatörerna i det sociala företaget som boende i Trygghetsboendet har 
representanter i styrelsen.  Guldkanten förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt 
normer och föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras 
verksamhetsområde. Guldkanten är arbetsgivare och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar, 
författningar och avtal följs. 

Värdegrund för partnerskapet  
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 uppstår till följd. Såväl Borås Stad som Guldkanten skall vara lyhörda för signaler från 

de boende på respektive Trygghetsboende.  

Äldreomsorgs- samt arbetsmarknadsperspektivet för personer med funktionsnedsättning är viktigt i 

parternas värdegrund. Som en del av Borås Stads arbete med att tillvarata ideella krafter och stödja 

sociala företag är stadens ambition att i den mån det är möjligt köpa företagens tjänster, och från 

Guldkanten i möjligaste mån beställa mat, fika och catering. 
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Insats - uppdrag 
Insatsen är att driva verksamhet för äldre boende på Trygghetsboendena Trappen samt Spinnaren, 

och verka som mötesplatser för äldreomsorgens målgrupp i samverkan med lokala seniorföreningar, 

ex PRO på Norrby. Samtidigt som Guldkanten verkar för att personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden får arbetsträna, och i så stor omfattning som möjligt generera anställningar för 

personer med funktionsnedsättning (definierat av arbetsförmedlingen). 

Verksamheten som Guldkanten bedriver innefattar: 

 Lunchservering under vardagar riktad i första hand till boende på Trappen och Spinnaren. 

 Aktiviteter för boende enligt konceptet för Trygghetsboende, ex bingo, promenader, 

sittgympa, föreläsningar, filmer och teknikcafé. 

 Mötesplats (ej köksdelen) för samverkansaktiviteter med seniorföreningar, där föreningen 

gör sin egna överenskommelse med Guldkanten 

Avgränsningar  
Överenskommelsen mellan parterna gäller bara verksamheten riktad till äldre boende i 

Trygghetsboendena Trappen och Spinnaren, det står Guldkanten fritt att utveckla och bedriva annan 

verksamhet. 

Samverkan och uppföljning 
Guldkanten ansvarar för driften av verksamheten vid Trappen och Spinnaren. Borås Stad ansvarar för 

att hjälpa till att skapa god samverkan mellan de kommunala verksamheter som kan ha koppling till 

målgruppen. Särskilt viktiga samverkansparter är Jobb Borås. För att ge Borås Stad full insyn i 

Guldkantens verksamhet, skall en representant för Arbetslivsförvaltningen och en representant för 

Vård- och äldreförvaltningen inbjudas som ajournerande till samtliga styrelsemöten och få del av de 

handlingar som ordinarie styrelsemedlemmar får.  

Målgruppen 
Äldre boende på Trappen och Spinnaren, samt de seniorföreningar som verkar lokalt, såsom PRO på 

Norrby. Arbetslösa Boråsare med funktionsnedsättning med begränsad arbetsförmåga som och gör 

det svårt att få ett jobb på öppna arbetsmarknaden. 

Ekonomi  
Lokaler, Borås Stad förhyr lokalerna på Trappen och Spinnaren med följande fördelning : 

 Trappen (379 392 tkr) delas mellan Arbetslivsförvaltningen (171 456 kr) och Vård- och 

äldreförvaltningen (207 936 kr). 

 Spinnaren (467 486 kr) delas mellan Arbetslivsförvaltningen ( 303 953 tkr) och Vård- och 

äldreförvaltningen ( 163 533 tkr), där Arbetslivsförvaltningen får utnyttja del av lokalen för 

en administrativ arbetsplats och samlingslokal för stadsdelsvärdar. 

 Lokalerna upplåts utan någon kostnad för Guldkanten.  
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Övriga kostnader Trappen: 

 Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader motsvarande 50% av 

en årsarbetare 250 tkr, som Guldkanten fakturerar dem. 

 Guldkanten står för handledningskostnader motsvarande en heltidstjänst 500 tkr.  

Övriga kostnader Spinnaren: 

 Vård- och äldreförvaltningen står för aktivitetssamordningskostnader motsvarande 75 % av 

en årsarbetare 375 tkr, som Guldkanten fakturerar dem. 

 Arbetslivsförvaltningen står för handledningskostnader motsvarande en heltidstjänst 500 tkr 

som Guldkanten fakturerar dem. 

Inga övriga kostnader än ovanstående ersätts av kommunen. 

Övrigt: 

 Arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Guldkanten och placera resurspersoner i form av 

tidsbegränsade arbetsmarknadsanställningar och övriga arbetsmarknadsinsatser (ex. praktik 

och arbetsträning) i verksamheten. 

 Arbetslivsförvaltningen ska aktivt samverka med Arbetsförmedlingen, för att placera 

personer i arbetsträning, språkpraktik m.m. som genererar statlig merkostnadsersättning på 

Guldkanten, ersättningen ska gå direkt till Guldkanten. 

 Guldkanten ska ha minst en arbetsledare, samt en särskilt utsedd handledare som ska 

fungera som handledare för anställda/deltagare, en på Trappen och en på Spinnaren. 

 Guldkanten ska verka för att ha minst fem egna anställda med funktionsnedsättning med 

kod definierad av Arbetsförmedlingen. 

Guldkanten fakturerar Borås Stad för kostnader enligt överenskommelse en gång per år. Det är fritt 

för Guldkanten att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer. 

Utöver rent ekonomiskt stöd är Borås Stads ambition att verka för att nyttja Guldkanten som 

leverantör av mat/fika till interna möten och catering till Borås Stads verksamheter. 

Marknadsföring  
Parterna ska i de situationer som är lämpliga, beskriva verksamheten och de insatser som utförs 

genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan. 

Period för partnerskapet  
2023-01-01—2024-12 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, 
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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 

9 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Guldkanten bli återbetalningsskyldig för delar av 

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

mellan överenskommelsens parter.  

Särskilda insatser under perioden 
I utvärderingar som genomförts har det framkommit att Spinnaren/Spinnrocken har problem med att 
få besökare till både mötesplatsen och restaurangen. 
Delvis beroende på restriktioner under pandemin, har insatser ej genomfört som planerat. 
Arbetslivsförvaltningen ska genom samarbete med styrelsen för Guldkanten och stadsdelsvärdarna 

på Norrby verka för att fler äldre invånare på Norrby får kännedom om och känner sig trygga med att 

ta sig till Spinnaren, för att äta lunch och delta i aktiviteter, genom detta hoppas vi kunna bidra till 

det gemensamma ansvaret med ökad lunchservering samt fler deltagare på aktiviteterna. 

Guldkanten kommer under perioden förstärka samarbetet med Kypeanläggningen och om möjligt 

anordna speciella aktiviteter där för boenden i trygghetsboendet på Trappen och Spinnaren.  

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit varsitt original.  
Borås, datum 

_________________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås Stad 

Borås, datum 

 

Johan Wikander, ordförande i Vård- och äldrenämnden, Borås Stad 

Borås, datum 

______________________________________________ 

Roger Hall, Ordförande i den ideella föreningen Guldkanten 

 

Kontaktpersoner  
Hans Johansson   Arbetslivsförvaltningen, Borås Stad  

Ann-Christin Efraimsson Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad  
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