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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap
Norrby för Norrby

Bakgrund
Norrby IF är en förening som är djupt förankrat i den gamla arbetarstadsdelen Norrby, Stadsdelen
har en lång tradition av mångkultur genom en stor arbetskraftsinvandring, främst från Finland,
Grekland och det forna Jugoslavien. På senare tid har området berikats med invånare som flytt från
förtryck och krigshärdar, bla. från Iran, Irak, Somalia , Afghanistan och Syrien. Norrby är idag en
centralt belägen stadsdel som sjuder av liv och har ett mångfasetterat näringsliv. Det finns många
barn och ungdomar i området och föreningen har genom åren gjort stora sociala insatser genom att
integrera ungdomar från olika kulturer i sin verksamhet. Norrby har länge haft en stor och välskött
ungdomsverksamhet, och tar nu ytterligare ett steg i att arbeta med integration.
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 Norrby IF.

Parter
Borås stad
Genom Arbetslivsnämnden :Organisationsnummer 212000-1561
Norrby IF
Organisationsnummer: 864500–4063
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Norrby för Norrby är ett lokalt integrationsprojekt, riktat mot stadsdelen Norrby och som är en del i
att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås.
Norrby IF 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.
I vårt samarbete ingår att på ett nära och förtroendefullt sätt samarbeta, där Norrby IF delar med sig
av föreningens och idrottens värdegrund, med sin förankring i stadsdelen Norrby.
Genom att bidra till en bättre integration för främst kvinnor med en socialt utsatt livssituation på
stadelen Norrby, stärks föreningens varumärke som socialt ansvarstagande. Genom att arbeta med
samhällskunskap och kontakter för kvinnorna når vi även ungdomar, såväl killar som tjejer på
området, vilket stärker rekryteringsbasen för pojk och flicklag.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen bygger på Norrby IFs initiativ och är framarbetad i samverkan mellan parterna.
Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för
verksamheten knuten till överenskommelsen.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
Norrby IF 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.
Norrby IF 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.
Norrby IF 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
En styrgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med föreningens representanter,
träffas en gång i månaden första halvåret för avstämning hur Norrby för Norrby löper på, därefter
utefter behov. Norrby IF är sammankallande till styrgruppen.
Styrgruppen 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 denna IOP.
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Borås stad skall få en årlig avrapportering från Norrby IF om hur pengar som staden bidragit med
använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året.

Beskrivning av Norrby för Norrby
Norrby är en fantastisk mångkulturell stadsdel med många relativt nyanlända personer. Tyvärr visar
dock mycket statistik och erfarenhet att framför allt kvinnor lever med knappa ekonomiska resurser
och små möjligheter att på egen hand skaffa kontakter utanför stadsdelen. Kvinnorna påverkar i hög
grad sina barn och därigenom möjligheterna för barnen att ta del av föreningsliv, studier, kultur etc
som andra svenskfödda barn upplever som självklara.
Syftet med Norrby för Norrby, är att skapa en social och kunskapsstärkande verksamhet, riktat mot
kvinnor på Norrby mellan 20–50 år. Vi i Norrby IF vill hjälpa kvinnorna att stärka sina personligheter,
ta del av den svenska kulturen men också delge sin kultur. Ett syfte är även att stärka
samhällskunskapen och tilltron till det Svenska samhällssystemet och våra myndigheter. Nya
kontakter, att de får komma ut bland företag på studiebesök, träffas för egna studiecirklar,
mentorskap och bedriva enklare projekt som Norrby IF tillhandahåller.
Deltagarna kan i sin tur vara förebilder/ambassadörer åt andra kvinnor och ungdomar på Norrby. För
att stärka kunskapen kring det Svenska samhället kommer projektet att samarbeta med något
studieförbund, alternativt Borås Folkhögskola. För den lokala förankringen är det en avsikt att
samverka med någon/några lokala föreningar som verkar på området, ex invandrar, kultur eller
sportföreningar.
Målet med projektet är att under de 3 åren som IOP:t är skrivet, att ca 75 kvinnor deltar, att de
upplever sig stärkta av ny kunskap, och har skapat nya kontakter genom deltagande i projektets
aktiviteter. Som en effekt av projektet räknar Norrby IF att stärka sin ungdomsrekrytering av både
pojkar och flickor på området. Projektet kommer även att hjälpa Borås stad i sitt arbete med att
minska ungdomsarbetslösheten, genom att föräldrarna hjälper ungdomar att få kännedom om, och
tar del av Jobb Borås arbetsmarknadsinsatser

Ekonomiska och ideella insatser




Styrning, en styrgrupp med representanter för Norrby IF och Borås stad
Arbetslivsförvaltningen, fritid och folkhälsa, näringslivet, områdesrepresentant.
Norrby IF står för ledning och lokaler. En projektledare på 100 %. Brobyggare tas in i
projektet efter hand. Klubbchefen är övergripande ansvarig om ca 20%.
Borås stad, Arbetslivsförvaltningen bidrar med erfarenhet från integrationsarbete,
fadderverksamhet, stadsdelsvärdar, brobyggartjänster m.m.

Norrby IF fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år. Det är fritt för Norrby IF att söka medel från
andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka samhällsarbetet inom projektet.
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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 Norrby för Norrby, samt vad ett idéburet offentligt
partnerskap parterna emellan ger för fördelar.

Period för partnerskapet
Tre år, 2019-01-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Varsel
om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före respektive 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 Norrby IF 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
_________________________________________________
David Kryssman, klubbchef Norrby IF

