
Överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) 

 

 

 

Öppen verksamhet för äldre på Café 9: an. 
 

PRO Målsryd/Gånghester 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
  



Bakgrund  
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 sek-
torn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet.  

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är ett verktyg för att skapa en långsiktig social hållbarhet i 
Borås. Detta genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett 
komplement till Borås stads egna verksamheter. 

Genom avtalet regleras parternas roller i projektet och vi stärker 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 den skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från 
det offentliga.  
 
Borås Stad, vård- och äldrenämnden, har inom ramen för sitt förebyggande arbete mötesplatser 
för äldre, där målet är att höja livskvalitén och välbefinnandet samt bryta isolering och bygga 
sociala nätverk. Man erbjuder hälsofrämjande insatser, som stärker eller bibehåller människors 
välbefinnande och förebyggande insatser som förhindrar/motverkar sjukdom, skador, psykiska 
eller sociala problem vilka är viktiga områden för att stödja ett hälsosamt åldrande. Forskning 
betonar framför allt de av Statens folkhälsoinstitut framtagna fyra hörnpelarna i arbetet med 
seniorers hälsa: social gemenskap, meningsfullhet och delaktighet, fysisk aktivitet och goda 
matvanor. Insatser på dessa områden leder till ökad livskvalitet för individen, men också till 
samhällsekonomiska vinster på grund av att detta arbetssätt leder till att kommunens 
biståndsbedömda insatser, t.ex. hemtjänst senareläggs.  
 
I vissa av stadens områden drivs fysiska mötesplatser av Vård- och äldreförvaltningen och i andra 
drivs mötesplatser tillsammans med andra aktörer, exempelvis Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Det erbjuds även en mobil verksamhet via vård- och äldreförvaltningens 
bussar som möjliggör att nya besökare från andra områden i staden kan delta i aktiviteter.  
 

PRO Målsryd/Gånghester är en etablerad förening och en viktig social mötesplats för äldre på 
seniorboendet och i området. Föreningen har upparbetade kontaktytor med äldre och har sedan 
2002 drivit Café 9:an som är samlingslokal med café där de också bedriver trygghetsbaserad 
verksamhet för husets pensionärer och andra äldre i området. Huset är också en samlingsplats för 
andra föreningar och organisationer.  

Föreningen har genom att de verkat långsiktigt och öppet skapat ett stort förtroende. Då det inte 
finns någon fysiskt placerad kommunal mötesplats i området så har förvaltningen sedan tidigare 
samarbetat med föreningen. Genom detta IOP skapas möjligheter att fortsätta och utveckla detta 
samarbete. 

Parter  
Borås stad  
Genom Vård- och äldrenämnden  
Organisationsnummer 212000-1561  
 
PRO Målsryd/Gånghester 

Organisationsnummer: 864501-8857 



 

Syftet med partnerskapet  
 
Syftet med partnerskapet är att tillsammans kunna erbjuda en långsiktig social och på andra sätt 
stimulerande verksamhet för äldre på orten och närliggande område. Enskilt och tillsammans 
kommer parterna erbjuda en öppen verksamhet med aktiviteter som anpassats efter behoven i 
området. Målet är att främja ett positiv välmående och att motverka ensamhet och isolering bland 
äldre i området.  

 
Verksamhetens insatser 
Det sociala sammanhanget och tryggheten är en viktig del i föreningen PRO 
Målsryd/Gånghester. Föreningen kommer hålla öppen verksamhet, där både medlemmar och 
ickemedlemmar är välkomna, och som blir ett komplement till Borås Stads egna verksamheter. 
Genom ideella krafter i föreningen och en person anställd via Arbetslivsförvaltningen i 
serveringen håller de Café 9:ans lokaler öppna och erbjuder enklare servering. Föreningen PRO 
Målsryd/Gånghester kommer ha en anställd person i caféverksamheten cirka 10-12 
timmar/vecka som också kommer fungera som handledare för den person som är anställd av 
Arbetslivsförvaltningen. Föreningen håller också aktiviteter på mötesplatsen som är öppen för 
alla äldre i området.  

Borås Stad kommer inom ramen för sin öppna verksamhet hålla i aktiviteter för äldre i området 
och detta kommer då göras i föreningens lokaler. 

Förening och Borås Stad ska också arbeta tillsammans för att gemensamt utveckla den öppna 
verksamheten utifrån behoven bland äldre i området. 

 
 
Grundförutsättningar  
Detta avtal är framtaget i samtal mellan parterna på initiativ av PRO Målsryd/Gånghester och 
reglerar åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är 
knuten till överenskommelsen.  
 
PRO Målsryd/Gånghester är en medlemsägd förening, med en från Borås Stad oberoende 
styrelse, utan vinstintresse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för ”Öppen verksamhet för 
äldre på Café 9:an” 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 i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås 
Stad och det civilsamhället kommit överens om när de skall samarbeta.  
 
Kort beskrivet skall partnerskapet bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med 
öppenhet och dialog som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska 
finnas acceptans för transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt 
viktigt att alltid kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används. 



 
Samverkan och uppföljning  
Borås Stad och PRO Målsryd/Gånghester utser två representanter från respektive organisation 
som ansvarar för att upprätthålla och utveckla samarbetet inom detta partnerskap.  
 
En gång i halvåret kallar PRO Målsryd/Gånghester till ett formellt möte kring uppföljning, där 
parterna gemensam pratar om hur samarbetet fungerar och eventuellt behöver utvecklas utifrån 
båda parternas perspektiv. 
Parterna tar gemensamt ansvar för att hålla en återkommande dialog kring faktiska gemensamma 
aktiviteter, lån av lokaler och kring hur samarbetet kan utvecklas för att nå syftet. 
  
 
Finansiering och ideella insatser 
Vård- och äldrenämnden ersätter PRO Målsryd/Gånghester för kostnader inom verksamheten, 
såsom lokaler, material och tid för samordning av verksamhet vilket möjliggör ett samarbete. 
 
Ersättningen motsvarar 107 000 kr/år för lokalkostnader som utbetalas till PRO 
Målsryd/Gånghester i januari månad. Dessutom ersätter vård- och äldrenämnden PRO 
Målsryd/Gånghester med 125 000 kr/år för att finansiera en anställd i caféverksamheten 12 
timmar/vecka vilket motsvarar 30 procent tjänst. Denna person ska också fungera som stöd och 
handledare för den anställda från arbetslivsförvaltningen och anställs av föreningen PRO 
Målsryd/ Gånghester.  
 
PRO Målsryd/Gånghester tillhandahåller sina lokaler till Borås Stad för att de ska kunna hålla 
verksamhet för äldre. 
 
PRO Målsryd/Gånghester ansvarar för att fortsatt med ideella krafter hålla lokaler och 
caféverksamhet öppna samt erbjuda meningsfulla och andra trygghetsbaserade aktiviteter för 
äldre i området. 
 
Övrigt:  
Idag får föreningen ett grundbidrag på 100 kronor per medlem och ett lokalbidrag som är baserat 
på antal medlemmar och ett visst antal kvadratmeter från Fritids- och folkhälsonämnden 
ordinarie bidragssystem. Detta bidrag täcker bara en del av lokalkostnaderna.  

 
Period för partnerskapet  
 
2022-01-01-2024-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut. 
 
Förlängning  
Överenskommet partnerskap kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas av styrgruppen/ansvariga personer senast 15 november 2023. 
 
 
 
 



Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning 
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 någon av 
parterna när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp 
överenskommelsen. I sådana fall gäller sex månaders uppsägning. 
 
Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har den andra 
parten rätt att helt eller delvis begära att av denne tillskjutna medel återbetalas. 
 
Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar där parterna tagit sitt original. 

 

Borås; ____/_____ 

 

 

__________________________ 

Johan Wikander, ordförande i Vård- och Äldrenämnden, Borås stad 

 

Borås; ____/_____ 

 

 

__________________________ 

Lars-Gustav Johansson, ordförande i PRO Målsryd/Gånghester 

 

Kontaktpersoner 

Inger Krefors    Vård- och äldreförvaltningen, Borås stad 

Tel: 033-35 52 94 

Linda Svensson Perlstedt    Vård- och äldreförvaltningen, Borås stad 

Tel: 033- 35 80 24 

 

PRO Målsryd/Gånghester 

Lars-G Johansson 

Tel:073-829 66 73 

tel:073-829
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