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Samordning av Idrottsskolan Borås 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

 

 

 

Grundläggande förutsättningar för avtalet 
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. 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 kallad FOF) 
 
 
 
RF-SISU Västra Götaland 
Organisationsnummer; 857200-7774 
(nedan kallad RF-SISU) 
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Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på RF-SISU ´s initiativ och vårt tidigare samarbete 
inom olika friskvårds- och hälsofrämjande områden. Överenskommelsen är 
framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar åtaganden, organisation 
samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till 
överenskommelsen. 

RF-SISU Västra Götaland är en del av Riksidrottsförbundet och därmed en 
organisation som är medlemsägd och icke vinstdrivande vilket är en 
förutsättning för att ingå ett IOP. Uppdraget är att företräda, stödja och 
samordna den av Riksidrottsförbundet organiserade idrottsverksamheten i 
Västra Götaland med syfte att främja dess utveckling. RF-SISU i Västra 
Götaland är en samverkanspartner med Borås Stad där de bidrar och erbjuder 
kurser, utbildning och bildningsverksamhet. 

 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av 
båda parter, kallad 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 två representanter från RF-SISU och två från 
Borås Stad, FOF, träffas två gånger per år för avstämning, reflektion och beslut.  
Utsedd samordnare är initiativtagare och sammankallande till dessa möten. 
Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom RF-SISU ´s försorg på en 
gemensamt utsedd plats, och godkänns via e-post av samtliga deltagare i 
styrgruppen.  

Styrgruppen initierar utvärdering som ska rapporteras per kalenderår, dock 
senast 15 januari året efter verksamhetsåret.  

 
Avtalets innehåll  
Avtalet reglerar Samordning av Idrottsskolan i Borås. 

Idrottsskolan i Borås Stad är ett treårigt program för barn i åldrarna 7-9 år.  
Information: boras.se/Idrottsskolan 
 
Borås Stad äger varumärket Idrottsskolan i Borås. Allt skapat material ska 
innehålla Borås Stads logga och Idrottsskolans logga. RF-SISU äger rätten att 
inkludera sin logga på publikationer, utbildningsmaterial och liknande.  
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Avtalet reglerar den administrativa samordning som krävs för att starta, 
utveckla och upprätthålla Idrottsskolor och ytterst vad parterna åläggs att göra, 
se Bilaga 1. 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver reglering av personuppgiftshantering 
regleras i Bilaga 2.  

 

Ekonomi 
 
Avtalsdel   Ersättning per 12mån 

Samordning av Idrottsskolan Borås 215 000 

 

• RF-SISU fakturerar FOF kr en gång per år, i augusti. 

• Ersättningen avser medel för samordnare. 

 
Period för partnerskapet 

• 2021-04-01 – 2021-12-31.  
• Omförhandling ska ske senast tre månader före avtalets utgång. 

 
Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna 
överenskommelse när som helst under perioden.  

Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska 
parterna föra dialog.  

Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller 
brister i sina åtaganden kan omförhandling påkallas alternativt kan 
överenskommelsen sägas upp.  

Detta gäller också om väsentligt ändrade omständigheter uppstår. 

I sådana fall gäller tre månaders uppsägning. 
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Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna 
har tagit var sitt original. 
 
 
 
Borås, 2021-04-29 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Anders Albertsson, Distriktsidrottschef, RF SISU Västra Götaland  
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
Tommy Jingfors, Chef Fritids- och Folkhälsoförvaltning, Borås Stad 
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