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Bakgrund  
I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och civil-
samhället. 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. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ger möj-
lighet för båda parter att uppfylla syfte och mål. 

Borås Stad har öppna mötesplatser för äldre, där målen är att höja livskvaliteten och välbefinnan-
det samt bryta isolering och bygga sociala nätverk. Finskspråkiga seniorer har svårare att ta del av 
de aktiviteter som mötesplatserna erbjuder för äldre personer. Borås Finska Förening verkar där-
för för att finskspråkiga seniorer ska få ett innehållsrikt liv och därmed bättre hälsa. Det sociala 
sammanhanget och tryggheten är en viktig del i föreningen.  

Borås Finska förening har cirka 100 medlemmar och de bedriver dagligen aktiviteter inom olika 
områden, där både medlemmar och icke medlemmar är välkomna. En viktig del för att före-
ningen ska kunna bedriva alla de aktiviteter som de har, är den lunchservering och caféverksam-
het som finns i lokalen.  

 
Parter  
Borås Stad  
Vård och äldrenämnden 
Organisationsnummer 212000-1561  
 
Borås finska förening 
Organisationsnummer: 868401-2530 

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

Genom avtalet regleras parternas roller 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 skall vara fri och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga. 

Syftet är att Borås Finska Förening med stöd från Borås Stad, fortsatt ska kunna erbjuda finsk-
språkiga seniorer lunchservering och caféverksamhet, då det är en viktig del för att föreningen ska 
kunna bedriva sina övriga aktiviteter.  

Överenskommelsen om partnerskapet är framtagen i samtal mellan parterna och reglerar åtagan-
den, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till 
överenskommelsen.  

 
Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Borås Finska Förening är en medlemsägd förening, med en från Borås Stad oberoende styrelse, 
utan vinstintresse. Verksamheten är inte på något sätt att betrakta som konkurrensutsatt. Borås 
Finska Förening är arbetsgivare och svarar för det arbetsrättsliga gällande lagar, författningar 
samt avtal. 



Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kal-
lad Överenskommelsen i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås Stad 
och civilsamhällets kommit överens om, när de skall samarbeta.  

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 trans-
parens och kritik som kan följa med detta. För Borås stad är det särskilt viktigt att alltid kunna re-
dovisa hur de gemensamma skattepengarna används. 

 
Verksamhetens insatser 
Borås Finska Förening verkar för att finskspråkiga seniorer ska få ett innehållsrikt liv och därmed 
bättre hälsa. Det sociala sammanhanget och tryggheten är en viktig del i föreningen. Föreningen 
bedriver dagligen aktiviteter inom olika områden, där både medlemmar och icke medlemmar är 
välkomna. Lunchserveringen och caféverksamheten är en viktig del för att bibehålla de dagliga 
aktiviteter som anordnas inom föreningen. 

Borås Stad kan med finansiellt stöd möjliggöra att föreningen kan ha en anställd person som ar-
betar i lunchserveringen och caféverksamheten.  

 
Uppföljning  
Projektet ska årligen följas upp genom möten där båda parter medverkar. Mötena äger rum i april 
och oktober. Sista uppföljningen mellan Styrelsen för Borås finska förening och Vård- och äldre-
förvaltningen skedde 2019 08 28. Allt fungerar tillfredsställande enligt uppföljningen och Över-
enskommelsen förlängs ytterligare 2 år, med fortsatt uppföljning två gånger om året. 

 
Finansiering och ideella insatser 
Borås stad kan genom Vård- och äldreförvaltningen finansiera delar av en tjänst till lunchserve-
ring och caféverksamhet inom Borås Finska Förening. 

Ersättningen motsvarar 150 000 kr/år som utbetalas till Borås Finska Förening i januari månad. 

Borås Finska Förening ansvarar för att de ska fortsatt bedriva lunchservering, caféverksamhet 
samt meningsfulla aktiviteter för finsktalande seniorer. 

 
Period för partnerskapet  
2020-01-01 – 2021-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är 
slut.  

 
Förlängning  
Överenskommet partnerskap kan förlängas med två  år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas sex månader innan överenskommelsen upphör.  

 
  



Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om bety-
dande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar ge-
nomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen 
eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan Borås 
Finska Förening alternativt Vård- och äldreförvaltningen, när som helst under perioden påkalla 
nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller sex månaders upp-
sägning. 

 

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; ____/_____ 

 

 

__________________________ 

Irene Niva, ordförande i Borås Finska Förening 

 

Kontaktpersoner 
Vård- och äldreförvaltningen, Förebyggande arbete/IT,  Borås Stad 
Verksamhetschef, Annica Olausson 
Tel: 033-35 82 86 
 

Borås Finska Förening 
Ordförande, Irene Niva 
Tel: 033-150733 
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