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Grundläggande förutsättningar för avtalet 

I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och ci-
vilsamhället. 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 

möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål. 
 
 
 
 
Parter 
Borås Stad 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Organisationsnummer; 212000-1561 
(nedan kallat FOF) 
 
Korpen i Borås 
Organisationsnummer;  
(nedan kallat Korpen) 
 
Syftet med Partnerskapet och verksamheten 
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideella 
krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom avtalet 
stärker vi 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. 
 



Utvecklingen av Boråsklassikern syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i 
friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Boråsklassikern ska också vara känd som fö-
reteelse bland kommuninvånarna i Borås. Korpen ska samordna det arbetet. 
 
Korpen Borås är en ideell förening och Sveriges äldsta korpförbund med sina 77 år. De erbjuder 
allehanda verksamheter riktat till medlemmar och företag, som till exempel vattengympa, fotboll, 
innebandy, golf och tipspromenader. Korpen har en styrka och erfarenhet i att skapa kontakter i 
samhället och har många upparbetade samarbeten i staden.  
 
Avtalad Överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på Korpens initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika friskvår-
dande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar åta-
ganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till 
överenskommelsen. 
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen 
Korpen är en medlemsägd förening, med en från Borås Stad oberoende styrelse, utan vinstin-
tresse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för Boråsklassikern, är inte på något sätt att be-
trakta som konkurrensutsatt. 
 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kal-
lad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive civilsamhällets åtagande samt 
de gemensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas. 
 
Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp, sammansatt av representanter från de deltagande föreningarna, Korpen och FOF, 
träffas två gånger per år för avstämning och reflektion. Korpen är initiativtagare och sammankal-
lande till mötena. Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom Korpens försorg, och skrivas 
under av samtliga närvarande i styrgruppen. I utveckling av Boråsklassikern ingår för närvarande 
Hestra IF (Klassikerskidan), Simklubben Elfsborg (Borås Open water), Hestra IF och IK Ymer 
(Linnémarschen), IK Ymer friidrott och Korpen (Kretsloppet) samt Borås cykelamatörer (Via-
redssjön runt cykel). 
 
Beskrivning av verksamheten 
Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern. Boråsklassi-
kern har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i ett socialt samman-
hang. Det ska vara roligt och påfrestande utifrån individens egen kapacitet. Varje år uppmärksam-
mas deltagarna vid den årliga Föreningsgalan. Arrangörsföreningarna och Korpen, med bistånd 
från FOF, har ett ansvar att utveckla Boråsklassikern till en motionsaktivitet som hela tiden 
lockar nya deltagare och ser till att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för arran-
görsföreningarna. 
 
Ekonomiska och ideella insatser 
De fem arrangörsföreningarna genomför var och en för sig, en aktivitet som ingår i Boråsklassi-
kern. För närvarande är det Linnémarschen, Kretsloppet, cykling, simning samt skidåkning. 
Samtliga föreningar utför aktiviteterna helt ideellt.  



Korpen fakturerar FOF 2020 = 129 150 kr, 2021 = 132 379 kr och 2022 = 135 688 kr, utbetal-
ning sker två gånger per år, februari och augusti. Korpen ersätts också för administration och li-
censavgifter med motsvarande 72 150 kr per verksamhetsår. 
 
Marknadsföring 
Korpen och arrangörsföreningarna ska aktivt marknadsföra samarbetet och deletapperna i de si-
tuationer som är lämpliga, genom att beskriva verksamheten och de insatser som utförs genom 
Boråsklassikern, samt vad ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan ger för fördelar.  
 
Period för partnerskapet 
2020-02-01 – 2022-01-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är 
slut. 
 
Förlängning 
Överenskommelsen har med denna uppgörelse förlängts med två år. Ställningstagande till för-
längning skall tas nio månader innan överenskommelsen upphör. 
 
Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
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 annan part 
när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I 
sådana fall gäller nio månaders uppsägning. 
 
Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har tagit sitt origi-
nal. 
 
Borås, 2020-07-01 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Korpens ordförande 
 
 
 
 
Förvaltningschef Fritids- och folkhälsonämnden 
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