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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 sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet.  

Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, är ett verktyg för att tillvarata de ideellt verkande 

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

avtalet regleras parternas roller i samarbetet 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.  

Att arbeta för att skapa förutsättningar för jämlika villkor för invånarna i Borås Stad är ett 

ansvar och för hela Borås Stad och detta IOP kan komma att beröra olika nämnder och 

förvaltningars ansvarområden beroende på vad samarbetet resulterar i. Fritids och 

folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden tar dock på sig det samordnande ansvaret för 

Borås Stads roll i detta IOP. Detta utifrån att Fritids- och folkhälsonämnden har 

övergripande uppdrag som handlar om att stärka folkhälsa, det lokala inflytandet och öka 

samverkan med föreningar och att arbetslivsnämnden har uppdrag att samordna 

integrations arbete och bidra till ökad sysselsättning.  

Välfärdsbokslutet i Borås visar på hur hälsan i Borås är ojämlik fördelad och hur många 

grupper har sämre livsvillkor än i övriga staden. Hässleholmen är ett av de prioriterade 

områdena i staden när det när det kommer till att skapa förutsättningar för jämlik hälsa. 

Stadens utgångspunkt är att de utmaningar som finns i arbetet behöver lösa tillsammans 

med dem de berör. 

Enlig välfärdsbokslutet så är att känna delaktighet och kunna utöva inflytande inte bara en 

grundläggande rättighet. Människans behov av delaktighet och inflytande är också 

grundläggande för livskvalitén och hälsa. För att möjliggöra deltagande bland invånare 

behöver Borås stads tjänstepersoner och politiker arbeta tillsammans med invånarna för att 

öka delaktigheten och inflytandet i de kommunala verksamheterna. Detta genom att hitta 

former och metoder för deltagande och att arbeta med att stärka bemötandet för att skapa 

tillit. 

Flera lokal föreningsrepresentanter på Hässleholmen vittnar om att det i dagsläget finns för 

mycket av uppifrånperspektiv på lokala frågor och det vill man försöka ändra på genom att 

få möjligheten att inkluderas i arbetssätt där man kan få sin röst hörd.  

Det upplevs behövs en ökad förståelse för invånares livsvillkor och vad man kan göra åt 

dem bland tjänstepersoner och beslutsfattare.  

Det finns ett stort behov att tänka, identifiera utmaningar och agera gemensamt kring 

demokratiska arbetssätt och metoder som kan hjälpa till att förbättra livsvillkoren för 

invånarna. Detta genom att arbeta tillsammans för att minska segregationen som de 

kulturell och ekonomisk ojämlikhet bland invånarna bidrar till. 

  



Hässleholmens Ideella paraplyorganisation (HIP) är en nybildad partipolitisk och 

religiös obunden paraplyorganisation som består av lokala föreningar verksamma i 

stadsdelen Hässleholmen. Föreningar som idag ingår i HIP är etablerade på området och 

representerar en mångfald av människor med olika etniska bakgrund, trosuppfattningar och 

ålder. Föreningarna har redan idag mycket egen verksamhet och stort förtroendekapital 

bland sina grupper vilket gör att de har stora möjligheter att nå invånare på Hässleholmen.  

Paraplyorganisationen skapats utifrån initiativ från lokala föreningarnas som bland annat 

vill öka delaktigheten för sina föreningar och invånare från området i demokratiska 

processer. Föreningarna har träffats regelbundet under några år och har nu en gemensam 

lokal, Kvartersstugan, där de möts och samsas kring gemensamma frågor. 

Paraplyorganisationen har som syfte (Från stadgarna) 

 Att verka för stärkandet av föreningarnas resurser och bevaka förhållanden som berör det 

ideella föreningslivet. 

 Att anordna utbildning av kulturell, social och ekonomisk karaktär för att förbättra 

medlemmarnas kunskapsnivå. 

 Att stimulera medlemsföreningar till samverkan sinsemellan. 

 Att företräda medlemsföreningarna hos förvaltningar, myndigheter, institutioner och andra 

organ. 

 Att vara ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för ideella föreningar i 

stadsdelen Hässleholmen. 

 Att stimulera medlemsföreningar till jämställdhet, mångfald och verka mot diskriminering. 

 Att verka för information, debatt samt samverkan kring och inom det organiserade 

föreningslivet i stadsdelen Hässleholmen. 

Att var med som förening i HIP:s paraplyorganisation är helt frivilligt och därmed är 

organisationen också öppen för att fler föreningar som ställer sig bakom föreningens stadgar och 

ambitioner kan ansluta sig till organisationen. Det föreningar/grupper som är medlemmar i 

paraplyorganisationen vid ingåendet av detta avtal är IQRA Förening, Al-Rahman Förening, 

ISTK Förening, HGF Våglängdsgatan, PRO Östra, Kurdiska Mänskliga Rättigheter Förening, 

AKG Migjeni, Baluchiska Kulturförening. 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Sjuhärad har stöttat processen med bildandet och 

formandet av HIP. Detta i enighet med ABF:s idéprogram som i sin tur bygger på deras riktlinjer. 

I idéprogrammet står följande.  

”Folkbildningens natur är att den sker i personliga möten. Därför är ABFs förankring nära där 

människor bor, arbetar och verkar viktig. Lokal närvaro betyder för oss att ABF regelbundet 

finns på plats – med ideella eller anställda företrädare - och att den lokala verksamheten möter 

behov hos enskilda människor och deras föreningar.  Lika självklar är ABFs prioritering att nå 

fler som står längst bort från makt och inflytande. I detta förenas två av ABFs huvud uppgifter. 



Dels att bedriva en folkbildning för jämlikhet genom att för verkliga rätten till lärande, mot 

klassamhälle och andra ojämlikheter som begränsar människors frihet. Och dels att bedriva en 

verksamhet som stärker människors egenkraft och möjligheter att göra sin röst hörd – inte minst 

genom att ta vara på den inneboende kraften i olika kulturella uttrycksformer som musik, dans, 

drama, film, bildkonst och det skrivna ordet. Arbetet måste vara långsiktigt, och kan inte präglas 

av kortvariga projekt. 

• ABF ska vara lokalt närvarande i hela landet, med en folk bildningsverksamhet förankrad i 

lokalsamhällets behov och utmaningar.  

• ABFs närvaro ska vara som starkast där vi behövs som mest, och nå de människor som står 

längst bort från makt och inflytande. Som en grund för denna prioritering behöver hela 

organisationen stärka sina kunskaper om demokrati och klassklyftor inom sina 

verksamhetsområden.  

• ABF ska delta i ett långsiktigt och mobiliserande arbete för att stärka människors egenkraft, 

göra sina röster hörda och utveckla fler lokala mötesplatser. 

• ABF stärker sin roll som pedagogisk utvecklingsresurs för våra medlems- och 

samarbetsorganisationer.  

• ABF folkbildar om demokrati och jämlikhet.  

• ABF utvecklas som mötesplats och brygga mellan organiserat och spontant 

samhällsengagemang. 

• Metoder utvecklas för att ta vara på idéer från deltagare i en bred folkbildningsverksamhet och 

stödja arbetet med att göra verklighet av dem.” 

 

 

Parter  

 

Borås stad, Fritids- och folkhälsonämnden 

Organisationsnummer 212000-1561  
 

Hässleholmens Ideella Paraplyorganisation 

Organisationsnummer: 802533- 1268 

Arbetarnas bildningsförbund Sjuhärad 

Organisationsnummer: 868401- 3280 

  



Syftet med partnerskapet  

 
Syftet är att arbeta tillsammans lokalt på lika villkor med områdesutveckling för en socialt 

hållbar utveckling i stadsdelen Hässleholmen för att göra människors röster hörda och 

minska segregation och dess effekter.   

Avsikten är att utveckla en gemensam lokal plattform för att öka delaktighet, tillit och lokalt 

engagemang för att tillsammans mobilisera gemensamma krafter för att skapa 

förutsättningar för jämlika livsvillkor. 

Detta genom att arbeta för att minska ”glappet” och skapa tillit mellan 

boende/föreningsaktiva som bor i stadsdelen Hässleholmen och Borås Stad 

tjänstepersoner och beslutsfattare genom att: 

 inkludera boende och lokala föreningar i demokratiska processer och skapa 

förutsättningar genom möten, samtal, debatter och dialoger där invånare får större 

inflytande i frågor som berör dem själva. På detta sätt ges de förutsättning att kunna 

påverka sin framtid och sin omgivning.  

 ökad bildning kring diskrimineringsgrunder, mänskliga rättigheter och ett 

intersektionellt förhållningssätt som sätts i praktiken som kan leda till nya metoder, 

arbetssätt och bättre samverkan med föreningslivet.  

 Skapa förutsättning för invånare och föreningsaktiva i stadsdelen Hässleholmen att 

bedriva verksamhet med folkbildning som verktyg där samtal och workshops kan 

hållas där folket gemensamt kan identifiera utmaningar och hitta arbetssätt som kan 

främja hälsan, minska segregationen och kompensera för ojämlika livsvillkor. 

 öka tillgängligheten kring information. 

 

Verksamhetens insatser 
HIP, ABF, Borås Stad och invånare samarbetar för att tillsammans skapa förutsättningar 

och aktiviteter som anpassas efter behoven bland invånarna på Hässleholmen. 

HIP:s organisationer och ABF samordna workshops och studiecirklar mellan invånare och 

föreningsaktiva. De bjuder tillsammans med Borås Stad in boende, tjänstepersoner och 

politiker och andra aktörer till dialog kring frågor som är relevanta för invånare i området. 

Detta för att identifiera behov och därefter aktiviteter som man sedan genomför 

tillsammans mellan invånare, föreningarna och Borås Stad. 

HIP och ABF är en aktiv part i samverkan med andra föreningar/organisationer och 

offentliga aktörer, såsom exempelvis mötesplatsen och stadsdelsvärdarna, på området. 

Exempelvis deltar man med en aktiv representant i områdesnätverket och i gemensamma 

aktiviteter som skapas där såsom exempelvis Hässlefesten. Annat exempel är att man är 

med som en samarbetspart kring lov och sommarverksamhet på områdena. 

Borås Stad bjuder in och göra HIP delaktig i andra samhällsbyggande processer i området. 

Borås Stad ansvarar för att hjälpa till att skapa god samverkan mellan de kommunala 

verksamheter som kan ha koppling till det gemensamma arbetet. 

Borås stad stödjer ABF med medel verksamhetsmedel som ska hjälpa HIP att vara en aktiv 

part i genomförandet av samarbetet.  



 

Grundförutsättningar  
Detta avtal är framtaget i samtal mellan parterna på initiativ av HIP och ABF och reglerar 
åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är 
knuten till överenskommelsen.  
 
Tanken är att ABF Sjuhärad är ett stöd under uppbyggnaden av verksamheten, men så 
snart föreningen känner att den är redo att ta över hela ansvaret för personal, hyreskontrakt 
mm så tas detta upp i styrgruppen för IOP. Styrgruppen avgör sedan hur detta övertagande 
kan ske. 
 
HIP är en medlemsägd förening och ABF är ett studieförbund, med en från Borås Stad 
oberoende styrelse, utan vinstintresse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för 
samarbetet 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 de idéburna organisationerna 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  
Det gemensamma arbetet kommer formas under processens gång.  

En styrgrupp, sammansatt av lika många representanter från deltagande organisationer och 

Borås stad träffas 2 gånger per år, för avstämning och reflektion kring hur samarbetet 

fungerar och eventuellt behöver utvecklas utifrån båda parternas perspektiv. ABF är 

sammankallande till mötena. Styrgruppens möten ska dokumenteras och skrivas under av 

representant från båda parter. Styrgruppen ansvarar också för att sätta upp gemensamma 

mål för aktiviteter, dokumentera och följa upp de gemensamma aktiviteterna. 

En arbetsgrupp, sammansatt av representanter från Borås Stad och organisationerna har 

kontinuerliga möten, minst 3 gånger per termin. Arbetsgruppen ansvarar för att hitta och 

genomföra återkommande aktiviteter som bidrar till det gemensamma syftet i detta avtal.   

 

 

  



Finansiering och ideella insatser 

 
Fritids- och folkhälsonämnden ersätter ABF Sjuhärad för verksamhetskostnader motsvarar 
300 000 kr/år med start 2022.  
 
Ersättningen ska möjliggöra att HIP kan ta sitt ansvar och vara en aktiv part i 
genomförandet av samarbetet. ABF har avsikten att anställa en processledare som ska 
stödja HIP i att hålla ihop och ta sitt ansvar i samarbetet. ABF kommer ha 
arbetsgivaransvaret och för processledaren och ansvarar för att lön, sociala avgifter och 
pensionsavsättning sker enligt gällande kollektivavtal. Arbetsledaransvaret för 
processledaren kommer ligga på HIP som leder och fördelar arbetet. Skulle det uppstå 
problem kring detta så tar ABF Sjuhärad efter samråd med HIP/styrgruppen för IOP över 
detta ansvar. 
 
ABF Sjuhärad bidrar med hyra av lokalen vilket motsvarar ca 200 000 kronor/år. Samt viss 
projektledning och administration som motsvarar en 50% tjänst motsvarande 360 000 
kronor/år.   
 
HIP:s organisationer bidrar med ideella krafter som möjliggör samverkan. 
Borås Stad tjänstepersonal och politiker bidrar med arbetstid som möjliggör samverkan. 

ABF fakturerar Fritids- och folkhälsoförvaltningen två gånger per år i februari och augusti.  

 
 

Period för partnerskapet  
 
2022-02-01-2024-01-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod 
är slut. 
 

Förlängning  
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 
åtta månader innan överenskommelsen upphör. 

 

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; ____/_____ 

 

__________________________ 

Håkan Eriksson, ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden, Borås stad 

 

 

Borås; ____/_____ 

 

__________________________ 

Abdukadir Abdulle, ordförande i Hässleholmens Ideella Paraplyorganisation 

 

 

Borås; ____/_____ 

 

_________________________ 
Ann-Christin Ahlberg, ordförande i ABF 

 

 

Kontaktpersoner: 

ABF 

Leila Talmoudi 073-519 91042 

HIP 

Abdukadir Abdulle (Ordförande) 072-008 14 26 

 

Borås Stad, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen  

Alexandra Niklasson 033-35 86 54  

Malin Andersson 033-35 73 61  

Mikael Hedberg 033-35 73 77 


