
    

 
 
 
 
 

Överenskommelse om  

Ideburet offentligt partnerskap (IOP)  
Samarbete av våldspreventiva insatser 
 
 
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  
Sociala omsorgsförvaltningen 
Organisationsnummer 212000-1561  
 
Studieförbundet Vuxenskolan  
Organisationsnummer 864500-8478 



    

Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideella kraf-
ter 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.  
 
Borås stad har de sedan 2012 arbetat med våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kog-
nitiv funktionsnedsättning inom Sociala omsorgsförvaltningen. Samarbetet mellan Borås stad och 
Studieförbundet vuxenskolan syftar till att göra studiecirklarna mer tillgängliga för Borås stads med-
borgare. Studiecirklarna ska bli tillgängliga för Borås stads medborgare som har en kognitiv eller psy-
kisk funktionsnedsättning.  
 
Studieförbundet Vuxenskolan bildades år 1967 och är ett av Sveriges största studiecirkelförbund. Vär-
degrunden bygger på människors lika värde och rättigheter De erbjuder studiecirklar och kurser inom 
många olika områden.  Studieförbundet Vuxenskolan har lång erfarenhet i att driva studiecirklar för 
personer med funktionsnedsättning och har också ett brett utbud av övriga aktiviteter för målgrup-
pen.  
 
Avtalad överenskommelse  
Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar åtaganden, organisation 
samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till överenskommelsen.  
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen  
Studieförbundet Vuxenskolan är ett studieförbund, med en från Borås Stad oberoende styrelse, utan 
vinstintresse. De våldspreventiva studiecirklarna som i dag bedrivs inom Sociala omsorgsförvalt-
ningen är de enda av sitt slag i Borås stad och är därför inte på något sätt att betrakta som konkur-
rensutsatt.  
 
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 ge-
mensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas.  
 
Samverkan och uppföljning  
Avstämning av IOP görs minst en gång per år där Kvalitetschef från Sociala omsorgsförvaltningen 
och Enhetschef folkbildning medverkar. Kvalitetschef från Sociala omsorgsförvaltningen är samman-
kallade. Arbetsmöten sker löpande mellan parterna utifrån verksamhetens behov. 
 
Beskrivning av verksamheten  
Verksamheten som ska drivas inom överenskommelsen är VIP programmet. Syftet med VIP är att 
förebygga att personer med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar utsätts för eller utsätter 
andra för våld i nära relationer. Ytterst syftar satsningen till att minska våld, höja självkänsla och 
tryggheten för personerna i vår verksamhet. För de VIP-kurser som Studieförbundet vuxenskolan 
och Borås stad driver gemensamt ansvarar Studieförbundet Vuxenskolan för att administrera närvaro 
samt förbereda material till kurstillfällena. Sociala omsorgsförvaltningen hanterar ansökningar, sam-
manställer eventuella utvärderingar samt förbereder kursmaterial till kursstart. 



    

 
 
Ekonomiska och ideella insatser  
Studieförbundet vuxenskolan står för lämpliga lokaler för minst en studiecirkel VIP/termin och upplåter 
lokaler för VIP-kurser och gruppledarutbildning efter överenskommelse. Studieförbundet har en cirkelle-
dare som leder V.I.P och Sociala omsorgsförvaltningen har en gruppledare som bistår vid varje tillfälle på 
de gemensamma studiecirklarna. Studieförbundet Vuxenskolan fakturerar Sociala omsorgsförvaltningen 
16 000 kr per genomförd studiecirkel. Minst tre studiecirklar ska genomföras under avtalsperioden. Studie-
förbundet Vuxenskolan åtar sig att kostnadsfritt utbilda personal från Sociala omsorgsförvaltningen, max 
15 stycken, i att hålla studiecirkel. 
 
Marknadsföring  
Studieförbundet Vuxenskolan ansvarar för att aktivt marknadsföra projektet och studiecirklarna samt att 
sprida vad ett ”Idéburet offentligt partnerskap” ger för fördelar. Borås Stad ska genom sina nätverk sprida 
information om VIP och om samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  
 
Period för partnerskapet  
2021-01-01 – 2022-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.  
 
Förlängning  
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas nio 
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 förändringar 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 un-
der 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 original.  
Borås, 2020-12-06 
 
Avdelningschef 
Studieförbundet vuxenskolans 
Stefan Landberg 
 
_______________________________________________________  
 
Förvaltningschef  
Sociala omsorgsförvaltningen 
Magnus Stenmark 
 
_______________________________________________________  


