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Bakgrund 
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) verkar utan vinstsyfte och har sedan mer än 50 år 
verkat i folkbildningens tjänst med verksamheter för människors växande, genom 
studiecirkelns pedagogik som modell och med fokus på den enskilda människans 
utveckling. Sedan snart 20 år har Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad (SV Sjuhärad) 
utvecklat konceptet ”Substral” som i huvudsak vänder sig till långtidsarbetslösa personer 
med invandrarbakgrund. I detta IOP utvecklar vi tankarna från Substral och för in fler 
hälsofrämjande tankar till ett nytt koncept – SVSpira.  
 
Målsättningen är att de som deltar i SVSpira genom studier i svenska och 
samhällsinformation ska gå vidare till praktik eller utbildning och på sikt kunna försörja 
sig själva.  
 
Erfarenheterna av Substral, som ligger till grund för SVSpira, är goda – insatserna med 
sitt fokus på språkträning och samhällsinformation har lett till att de som står långt från 
arbetsmarknaden fått redskap att närma sig samhället på olika sätt; genom språket, 
genom förståelse för samhället och genom samverkan och samarbete i grupperna. Känslan 
av sammanhang (KASAM) är ett stöd som gör att deltagarna växer. Då en majoritet av 
deltagarna är kvinnor bidrar verksamheten tydligt till ökad jämställdhet och stärkta 
kvinnor.  
 
Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att nyttja samarbete med den 
idéburna sektorn (d v s organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande) i 
större omfattning och att strukturera upp det samarbete som redan finns. Med denna 
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överenskommelse struktureras samarbetet mellan SV Sjuhärad och Borås stad genom en 
IOP. 
 
Projektets huvudsakliga parter 
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden 
501 80  Borås 
Organisationsnummer 212000-1561 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
Druveforsvägen 8 
504 33  Borås 
Organisationsnummer 864500-8478 
 
Syftet med projektet och 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 överenskommelsen regleras parternas roller i projektet. Överenskommelsen syftar 
till att tydliggöra det som vi sedan tidigare många gånger redan gjort och att reda ut 
”spelreglerna” oss emellan. Ett IOP ska inte göra så att den idéburna organisationen, i 
detta fall SV Sjuhärad, ska bli en del av kommunen utan fortsätta vara fri och oberoende 
men med en tydlig insyn från det offentliga. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad och dess verksamhet Substral har skapat ett stort 
förtroende genom goda resultat, långsiktighet i verksamheten och en positiv syn på den 
enskilda människan och dennes möjligheter att med rätt stöd växa. Borås stad har sedan 
tidigare stöttat Substral och under hela den tiden haft insyn i verksamheten. Under 2017 
har verksamheten drivits i form av ett IOP, och diskussioner har först mellan Borås stad 
och SV Sjuhärad om att göra ett omtag av verksamheten, vilket resulterat i detta nya IOP 
för SVSpira. 
 
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom sammanslagning av två 
studieförbund. Redan då var fokus att göra kunskap och bildning tillgänglig för alla på ett 
demokratiskt och jämlikt sätt, och utanför den traditionella skolvärlden. Under åren som 
gått har målgrupperna breddats, liksom metoderna, och det som förr enbart var 
studiecirklar baserade på fritt och frivilligt engagemang är idag kompletterat med 
verksamhet baserad på samma värdegrund men där deltagarna kan anvisas plats från 
olika samhällsinstitutioner. Verksamhetsgrunden är fortsatt densamma – att på ett 
demokratiskt och jämlikt sätt bidra till människors växande baserat på varje unik individs 
egen förmåga. 
 
Borås stads syfte med sin medverkan i detta projekt/partnerskap är inte att anskaffa något 
för egen del utan att som medfinansiär i detta projekt finna en form för att på ett mer 
effektivt sätt rusta målgruppen långtidsarbetslösa personer med invandrarbakgrund för 
att kunna gå vidare till studier eller praktik. Tillsammans ska vi genom detta IOP bidra till 
att minska gruppen vuxna individer som är korttidsutbildade och aktuella hos 
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försörjningsenheten och/eller Arbetsförmedlingen genom olika studieförberedande 
insatser. 
 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärads initiativ och ett samarbete under lång tid.  
 
Överenskommelsens form och utgångspunkt 
Överenskommelsen avser samverkan mellan Borås stad och Studieförbundet Vuxenskolan 
Sjuhärad när det gäller drift och utveckling av verksamheten SVSpira. Överenskommelsen 
reglerar åtaganden, organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten 
knuten till överenskommelsen. 
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen 
Studieförbundet Vuxenskolan verkar som ideell organisation utan vinstmål, med en från 
Borås stad oberoende styrelse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för SVSpira är 
unik då konceptet är baserat på Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och 
folkbildningens bildningssyn. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad förbinder sig att 
följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som utfärdats av statliga 
och kommunala myndigheter och verk inom verksamhetsområdet. Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad är arbetsgivare och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar, 
författningar och avtal följs. 
 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras 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.  
 
Projektets insatser 
Projektets ändamål är att driva verksamhet för vuxna individer i målgruppen (enligt 
nedanstående rubrik) som är korttidsutbildade och aktuella hos försörjningsenheten 
och/eller Arbetsförmedlingen. Insatsen består av förberedande studier inför grundskole-, 
yrkes- och gymnasiestudier och omfattar framför allt det svenska språket i tal och skrift 
(uttal, skrift, läs- och hörförståelse och grammatik), men även omvärldskunskap, 
matematik, datakunskap, friskvård och vid behov arbetsmarknadsorientering. 
Verksamheten bedrivs på heltid, där individens behov är i fokus och med flexibla 
lösningar som passar alla inom målgruppen.  
 
Verksamheten bedrivs utan kursstarter baserat på individen där denne efter sin egen 
utveckling flyttas mellan studiegrupper av olika svårighetsgrad.  
 
Stor vikt läggs vid omvärldskunskap där aktuella lokala och globala händelser tas upp och 
diskuteras. I verksamheten görs studiebesök och föreläsare och informatörer från olika 
verksamheter, instanser och organisationer bjuds regelbundet in. Exempelvis sker detta i 
form av  information om olika kommunala trygghetsprojekt exempelvis nattvandring, 
skuldrådgivning, återvinning/miljöfrågor och personliga ombud. 
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Målet är att deltagarna ska komma vidare i utbildning som i sin tur skapar möjligheter till 
egen försörjning. SVSpira ska visa på alternativ genom olika studievägar, vidarestudier 
hos exempelvis Arbetsförmedlingen, genom SFI, validering med mera – dock utan att 
bedriva SYO-verksamhet.  
 
Erfarenheten av den tidigare verksamheten Substral pekar på att språk- och 
samhällsstudierna gör nytta för den enskilde. Samtidigt bidrar verksamheten i sig till en 
känsla av sammanhang (KASAM).  I nuläget är merparten av deltagarna kvinnor, men 
tanken med Substral har inte varit att fokusera på ett enskilt kön.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad har genom samordningsförbundet Sjuhärad ett 
pågående projekt, SverigeKompassen, under 2017 och 2018 där fokus ligger på 
hälsofrågor. Syftet är att programmet, som i Borås genomförs varje vardagseftermiddag, 
ska leda till såväl ökad hälsa som ökad kännedom om samhällsinstitutioner där kontakt 
med exempelvis vårdcentraler är en del. Samverkan med Sverigekompassen sker i viss del.  
 
För 2018 och framåt ska SVSpira lyfta hälsoaspekterna i verksamheten, med en koppling 
till de hälsofrämjande insatser som görs i SverigeKompassen och med tryck på egenvård 
och eget ansvar. SverigeKompassen som projekt upphör under 2018, men i samarbete 
med Borås stad vill vi göra en fortsättning genom SVSpira som syftar till just 
hälsofrämjande insatser, där Borås stad får ansvar att hålla ihop insatsen med andra 
aktörer för att generellt korta inskrivningstiden.   
 
SVSpira bidrar till den demokratiska utvecklingen i våra mest utsatta stadsdelar Hulta, 
Hässleholmen och Norrby, genom att en majoritet av deltagarna kommer från dessa 
områden. Vårt arbete uppmuntrar deltagarna till ett demokratiskt synsätt. Genom 
samhällskunskap, gruppdiskussioner om aktuella teman, värdegrund, jämställdhet och 
språkutveckling, stärker vi deltagarnas möjligheter att bli aktiva och engagerade 
medborgare i sin närmiljö och i staden. Föräldrar får bättre möjligheter att engagera sig i 
sina barns skolgång, och på andra sätt ge sina barn stöd. 
 
Avgränsningar 
Överenskommelsen mellan parterna avser bara verksamheten SVSpira. 
 
Deltagare anvisas genom Jobb Borås och arbetsförmedlingen. 
 
Samverkan och uppföljning 
Insatserna i projektet ska utföras av Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad i enlighet 
med konceptet SVSpira (utvecklat ur Substral). Borås stad medverkar genom att hjälpa till 
att skapa god samverkan mellan de kommunala verksamheter som kan ha koppling till 
målgruppen, och att i minst den omfattning som överenskommelsen omfattar anvisa 
deltagare. Borås stad har ett tydligt uppföljningsansvar och ska koordinera ansvaret kring 
deltagarna, med fokus på vuxenutbildningen och arbetsmarknadsrelaterade insatser i 
övrigt.  
 
Projektet ska utvärderas kontinuerligt. För att ge Borås stad insyn i projektet ska en 
styrgrupp tillsättas där en representant för arbetslivsförvaltningen ska ingå och minst en 
representant från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad. Stygruppen ska sammanträda 
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minst två gånger per år. Representanten från Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
ansvarar för att kalla till dessa möten.  
 
Målgruppen 
Målgruppen för SVSpira är kortutbildade individer med annat modersmål än svenska, 
som bedöms stå långt från arbetsmarknaden. Deltagarna har en komplex livssituation, 
ofta förenat med inslag av ohälsa och bristande samhällsdeltagande. SVSpira är en 
förträning och komplement till SFI-studier. Genom samarbete med Borås stads 
vuxenutbildning ska deltagarna ges möjlighet att kombinera SVSpira med SFI-studier. 
För individer som anvisas genom Borås stad så är det obligatoriskt att de är inskrivna på 
Jobb Borås, som även har ett ansvar att följa upp individen regelbundet. Den 
gemensamma målsättningen är att korta inskrivningstiden. Genom handläggare på Jobb 
Borås ska insatsen koordineras med vuxenutbildningens insatser, SFI och studie-
/yrkesvägledning. 
 
Tidigare erfarenheter av verksamheten genom Substral är att en stor andel deltagare är 
kvinnor (75-80 %). Drygt hälften av alla deltagare är analfabeter när de börjar. SVSpiras 
verksamhet bidrar till en ökad jämställdhet med sitt fokus på bildning och utbildning och 
insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Även om många har bott länge i Sverige 
har de ändå till viss del nyanländas problematik. Här ska SVSpira göra skillnad. En av 
styrkorna som Substral haft är små deltagargrupper – detta är något som också SVSpira 
ska fortsätta med.  
 
Inskrivningstiden för deltagarna begränsas till max ett år, därefter får deltagandet 
omprövas hos Jobb Borås. 
 
Borås stad genom arbetslivsförvaltningen ska samarbeta med Studieförbundet 
Vuxenskolan Sjuhärad och dess verksamhet Spira genom att placera personer ur 
målgruppen i verksamheten. 
 
Projektets finansiering 
Borås stad kan genom arbetslivsförvaltningen placera motsvarande 55 årsplatser i våra 
lokaler på Druveforsvägen 8. Ersättningen för det motsvarar under hösten 2018 hälften av 
3,2 Mkr som utbetalas till SV Sjuhärad snarast efter halvårsskiftet dock senast den 31 juli, 
och för 2019 och framåt utgör ersättningen 3,2 Mkr som utbetalas till SV Sjuhärad snarast 
efter årsskiftet dock senast 31 januari 2019, 2020 och 2021. Borås stads bidrag till 
projektet täcker personalkostnader för den personal som utför insatserna i projektet. 
Övriga kostnader täcks av SV Sjuhärad, dvs kostnader för administration, 
personalutbildning och lokaler. Såväl personal som lokaler ska vara anpassade för den 
målgrupp och verksamhet som bedrivs. 
 
Borås stad ska genom sin representant i styrgruppen varsla om eventuellt utökat behov av 
platser minst tre månader i förväg genom skriftlig kommunikation mellan av 
förvaltningen utsedd kontaktperson och den hos Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
utsedde ansvarige kontaktpersonen för SVSpira. Studieförbundet Vuxenskolan kan med 
ett sådant varsel utöka verksamhetens omfattning i den mån Borås stad önskar, för att 
bättre tillgängliggöra verksamhet för boråsare i behov därav.  
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Marknadsföring 
Parterna ska i de situationer som är lämpliga beskriva verksamheten och de insatser som 
utförs genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan. 
 
Period för partnerskapet 
Tre och ett halvt år, 2018-07-01 till och med 2021-12-31 med en ömsesidig uppsägningstid 
på sex månader. Varsel om uppsägning under perioden ska ske senast sex månader före 
resp årsskifte och med en avvecklingstid på sex månader efter årsskiftet. Om inget varsel 
läggs före årsskiftet 2020/2021 genomförs verksamheten under hela 2021 med avtalets 
upphörande 2021-12-31. 
 
Förändring av projektets innehåll och inriktning 
Styrgruppen beslutar om ändringar i projektets innehåll och inriktning. Beslut måste tas i 
enighet. Skulle meningsskiljaktigheter uppstå har vardera part i projektet i sista hand 
möjlighet att bringa projektet att upphöra med en ömsesidig uppsägningstid om sex 
månader.  
 
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; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 
 
Borås; ____/_____ 
 
 
__________________________ 
 
Pontus Johansson, ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 
 
 
Kontaktpersoner 
Arbetslivsförvaltningen Borås stad 
Hans Johansson 
Tel 033-35 85 73 
 
Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad/SVSpira 
Stefan Landberg 
Tel 0771-50 20 20 

mailto:sjuharad@sv.se

