
1 
 

Överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) 

Vi tillsammans 
   En arena för alla 

 

 

 

 

Bakgrund  
IF Elfsborg har som Borås största elitidrottsförening ett unikt varumärke och styrka i att skapa 
kontakter i samhället, dessutom tillgång till många kompetenser som man är beredd att tillföra Borås 
stad. Detta görs inom ramen för föreningens sociala arbete med samhällsansvar. 

Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att öka samarbetet med idéburna sektorn, 
dvs. organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande. Staden driver även ett långsiktigt 
arbete med målet att minska skillnaderna i människors livsvillkor, som benämns Socialt hållbart 
Borås.  Med denna överenskommelse struktureras Elfsborgs och Borås stads samarbete kring 
målgruppen unga Boråsare 16-20 år som inte studerar, med det långsiktiga målet att återgå och 
fullfölja sina studier. 

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden: Organisationsnummer 212000-1561 
 
IF Elfsborg 
Organisationsnummer: 864500-9823  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med detta IOP är att vi tillsammans, staden och IF Elfsborg strukturerar vårt samarbete och 
fördjupar vår samverkan med ett gemensamt långsiktigt mål.  Genom avtalet stärker vi vår 
samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet syftar till att tydliggöra det som vi 
ofta redan gjort 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.  

Verksamheten ska ske i nära samverkan mellan IF Elfsborg och den KAA-enhet som Borås stad byggt 
upp för att fånga upp 16-20 åringar som inte går i gymnasieskolan. Målet är att så många som möjligt 
ska inspireras och motiveras till att återuppta studier. 

Huvudsyftet med vårt samarbete är att nyttja IF Elfsborgs sponsornätverk för att finna praktikplatser 
samt insatsen ”prova på bransch & yrke” som ger ungdomarna insikt i vad som krävs på en 
arbetsplats.  

En viktig del är att genom meningsfull praktik inte bara få nya insikter utan även bättre hälsa genom 
att bryta passivitet och isolering som ofta leder till psykisk ohälsa. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på IF Elfsborgs initiativ och vårt tidigare samarbete, överenskommelsen 
är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation 
och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
IF Elfsborg är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende styrelse. 
Verksamheten som bedrivs inom ramen för föreningens samhällsengagemang Vi tillsammans, är inte 
heller på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt. 
IF Elfsborg 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. 

Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp sammansatt av representanter för staden tillsammans med föreningens representanter, 
träffas första året månadsvis, efter första året minst 4 gånger per år för avstämning hur samarbetet 
löper på, och som kan vidta åtgärder där det eventuellt inte fungerar. If Elfsborg är sammankallande 
och protokollförare 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/utveckling av denna 
IOP. 

Borås stad skall få en årlig avrapportering från IF Elfsborg om hur pengar som staden bidragit med 
använts, samt vilka resultat som uppnåtts under året.  
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Beskrivning av En arena för alla  
En arena för alla - IF Elfsborg samarbetar med Borås stad/KAA-enheten i arbetet kring 16-20 åringar 
som inte går i gymnasiet. Genom en meningsfull praktik kan motivationen öka till att återuppta 
studier i någon form. 

Samarbetet bedrivs utifrån största möjliga flexibilitet så att vi tillsammans kan fånga upp 
ungdomarna när de är redo för nästa steg. Borås stad har ansvaret för att finna och motivera 
målgruppen till insatser inom En arena för alla. 

IF Elfsborg ansvarar för: 
• Att anskaffa praktikplatser samt förbereda arbetsplatser i näringslivet på att ta emot 

målgruppen 
• ”Prova på bransch & yrke”, vilket innebär att en ungdom ”skuggar” en bransch eller ett yrke 

under en kortare period 
• Målgruppen ska ha tillgång till IF Elfsborgs gym en stående tid varje vecka. Elfsborg ansvarar 

för att personal finns på plats utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.   

Mål för IOPn En arena för alla 
• Första året: förarbete av arbetsplatser samt erbjuda minst 35 personer en praktikplats 
• Andra och tredje året: minst 50 personer/år erbjuds en praktikplats  
• Minst 10 personer/år har erbjudits ”prova på bransch & yrke”  
• Ge förutsättningar för att målgruppen ska komma igång med fysisk aktivitet i form av 

gymträning 

Ekonomiska och ideella insatser 
• Uppföljning och styrning, en styrgrupp med representanter för IF Elfsborg och Borås 

stad/KAA enhet. IF Elfsborg kan även bjudas in till Nämndsammanträden och KAA styrgrupp 
för att redogöra för arbetet. 

• IF Elfsborg bidrar med kontakter, kunskap och resurser som finns inom elitverksamheten i 
föreningen. 

• ”En arena för alla” samarbetar aktivt med IF Elfsborgs sponsorföretag för att möjliggöra 
praktikanskaffning och ”prova på bransch & yrke”. 

• Borås stad bidrar med 800 tkr årligen under avtalstiden för ”En arena för alla”, för att täcka IF 
Elfsborgs faktiska kostnader för projektledning och personella resurser.  

• Staden genom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen bidrar med att upplåta lokaler för att 
bedriva verksamhet på Arenaområdet 

IF Elfsborg fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år. Det är fritt för IF Elfsborg att söka medel från 
andra finansiärer eller samarbetsaktörer för att utöka samhällsarbetet inom Vi tillsammans.  
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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 ”En arena för alla” samt vad ett idéburet offentligt 
partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
Tre år, 2021-01-01 till och med 2023-12-31 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 IF Elfsborg 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 

_______________________________________________ 
Ordförande Arbetslivsnämnden, Borås stad 
 

Borås, datum 

_________________________________________________ 
Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg 
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