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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP)
ABF Sjuhärad – Borås stad

Sjuhärad

Bakgrund
ABF är ett studieförbund och finns över hela Sverige. Sjuhärad är en av 51 avdelningar och täcker 7
kommuner. Vi jobbar med folkbildning och skall finnas där människor mest behöver vår verksamhet.
Folkbildning är utbildning och bildning utanför den traditionella skolvärlden. I Sverige sker
folkbildningen främst i studieförbund och på folkhögskolor. Med verksamhet i hela landet, 59
medlemsorganisationer 53 organisationer med samarbetsavtal nationellt och 750 tusen deltagare
årligen är ABF Sveriges ledande studieförbund.
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 planeras tillsammans med ABF Sjuhärad.

Parter
Borås stad
Genom Arbetslivsnämnden
Organisationsnummer 212000-1561
ABF Sjuhärad
Organisationsnummer: 868401-3280
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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
partnerskapet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn,
partnerskapet syftar till att tydliggöra det som vi ofta redan gjorts 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.
Samarbetet Borås stad och ABF Sjuhärad ska genom projektet Urban Views, ge unga Boråsare som
idag är arbetslösa och står utanför ”samhällssystemet” utan myndighetskontakter, chans att få stöd
och hjälp.
ABFs Projekt Urban Views samverkar med Jobb Borås, i satsningen på uppsökandeverksamhet på
främst Hässleholmen/Hulta men på sikt även Norrby. Syftet är att vi genom samarbetet ska nå de
individer vi idag inte når, det finns olika anledningar till att individerna står utanför samhället, men
låg tillit till myndigheter, dåliga skolerfarenheter och brist på stöd från föräldrar kan vara orsaker.
Andra orsaker kan vara att man försörjer sig på olagligt sätt men vill bryta denna livsstil, missbruk
eller funktionsnedsättningar kan förekomma i målgruppen.
I vårt samarbete ingår att på ett nära och förtroendefullt sätt samarbeta, där ABF bedriver kultur och
skaparverksamhet i området, genom detta kommer ABF i kontakt med individerna, skapar
förtroende och kan samverka med Jobb Borås, så individerna kan erbjudas insatser som på sikt kan
leda till arbete och egenförsörjning genom en lön.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen bygger på ABF Sjuhärads initiativ och projekt Urban Views.
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar
åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till
överenskommelsen.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
ABF Sjuhärad är ett medlemsägt studieförbund utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende
styrelse.
Verksamhetens som bedrivs inom ramen för ABFs projekt Urban Views, är inte ordinarie verksamhet
eller normal kursverksamhet, vilket gör den unik och inte att betrakta som konkurrensutsatt eller
möjlig att upphandla.
ABF Sjuhärad 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.
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Samverkan och uppföljning
En samverkansgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med ABFs
representanter, träffas minst 4 gånger per år för avstämning hur samverkan löper på, och som kan
vidta åtgärder där det eventuellt inte fungerar. ABF är sammankallande till samverkansgruppen.
Samverkansgruppen 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 IOP.
Borås stad skall få en årlig avrapportering från ABF Sjuhärad om hur pengar som staden bidragit med
använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året.

Beskrivning av Uppsökandeverksamheten och samverkan Urban Views
Urban Views är en kreativ skapande ungdomsverksamhet som riktar sig till ungdomar i stadens mest
utsatta områden, här räknar vi med att nå individer som saknar arbete och samhällskontakter.
Ledarna för verksamheten har egna erfarenheter från området och kan tilltala målgruppen på ett
sådant sätt att förtroende skapas. I första steget skapas relationer och sysselsättning, med kreativ
och skapande inriktning för att locka bort från ”gatan”. Nästa steg blir att koppla in kontakter med
handläggare på Jobb Borås, för att jobba motiverande och i steg, få personerna att komma närmare
arbetsmarknaden och eller studier. Genom att nå ungdomarna med aktiviteter kan vi även komma i
kontakt med föräldrar, framför allt kvinnor som står längre från arbetsmarknaden och som behöver
stöd mot arbete, ex. MIA-grupperna. Jobb Borås hjälper individerna vidare till andra aktörer som
Arbetsförmedlingen, KRAMI, vuxenutbildningen eller Folkhögskolorna där vi redan har upparbetat
samarbete.

Ekonomiska och ideella insatser





Samverkansgrupp med ABF Sjuhärad och Borås stad, Arbetslivsförvaltningen
Borås stad bidrar med 800 tkr årligen (halva summan för 6månader) under avtalstiden för en
samverkanstjänst som söker individer ur målgruppen och lotsar över kontakten till
handläggare på Jobb Borås, ersättningen skall även täcka kringkostnader för tjänsten.
ABF Sjuhärad bedriver med egna medel, ett lokalt arbete med skapande och kulturell
inriktning i projekt Urban Views på Hässleholmen/Hulta samt eventuellt Norrby, och
marknadsför aktivt detta till målgruppen unga ”Boråsare i utanförskap” (beskrivning av
projektet i bilaga) .

ABF Sjuhärad fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år (eller halva summa för 6 månader). Det är
fritt för ABF Sjuhärad att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka
samhällsarbetet inom Urban Views.
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Marknadsföring
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva
verksamheten och de insatser som utförs genom Jobb tillsammans, samt vad ett idéburet offentligt
partnerskap parterna emellan ger för fördelar.

Period för partnerskapet
Tre och ett halvt år, 2018-07-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex
månader. Varsel om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före resp årsskifte och
med en avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet.

Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med upp till 2 år i taget. 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 ABF Sjuhärad 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 två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.
Borås , datum
_______________________________________________
Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad

Borås, datum
_________________________________________________
Pelle Andersson, Verksamhetschef ABF Sjuhärad

