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Förlängning av överenskommelse med föreningen 
Agape gällande Idéburet Offentligt Partnerskap 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att inte förlänga 
överenskommelsen med föreningen Agape. fram till den 31 december 2020 
samt att fastställa ersättningen till föreningen till 28 tkr per månad. 

Nämnden bedömer att staden inte besitter en tillräcklig kommunal kompetens 
för att hantera överåriga asylsökande, samt att andra ekonomiska prioriteringar 
måste göras, särskilt beaktat rådande omvärldssituation. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
överåriga asylsökande ska anvisas till Migrationsverket      

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape, som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Från och med slutet av 
april månad finns 8 ensamkommande över 18 år kvar som bor inom föreningen 
Agapes regi. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta sina studier i 
avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsöverdomstolen, bör 
överenskommelsen förlängas fram till 31 december 2020 samt att ersättningen 
till föreningen Agape fastställs till 28 tkr per månad.  

Nämnden bedömer att andra ekonomiska prioriteringar måste göras, särskilt 

beaktat rådande omvärldssituation, och anser vidare att det är önskvärt att 

överåriga asylsökande ska anvisas till Migrationsverket. 

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape, som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  
 
I slutet på mars 2019 fanns det 46 unga ensamkommande över 18 år i Borås 
som betalat ersättning till Agape för. I oktober hade antalet minskat till 24 
personer och i mars var antalet 13 personer.  
Överenskommelsen och IOP-avtalet gick ut den 31 mars 2020.  
 
Agape har under överenskommelsen hittills erhållit ett löpande bidrag om 5000 
kr per månad och ungdom som är aktuell och asylsökande. Kostnaden för 
första kvartalet 2020 beräknas till ca 200 tkr. Borås stad fick 2019 ca. 2 800 tkr 
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av nationella medel för insatser för den aktuella målgruppen.  
Nämnden hade kvarvarande medel som täckte kostnaderna för perioden  
2020-01-01 - 2020-03-31. 
 
Från och med slutet av april månad finns 8 ensamkommande över 18 år kvar 
som bor inom föreningen Agapes regi. Ingen av dessa kommer att få 
uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen men kommer att ha rätt att få sin 
ansökan om asyl prövad utifrån sin ursprungliga ansökan. Samtliga studerar i 
Borås för närvarande. Flertalet har fått beslut i första instans. Uppskattningsvis 
kommer samtliga  av de 8 ungdomarna att ha fått sitt beslut i högsta instans 
under 2020 eller i början av 2021.  

Det finns inga medel avsatta i riksdagens budget för 2020 för denna målgrupp 
av ensamkommande unga asylsökande över 18 år. Agape har möjlighet att hyra 
en fastighet som gör att dessa kan vara kvar i Borås. Fastigheten har en hyra om 
28 tkr per månad. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta sina studier i 
avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsöverdomstolen, bör 
överenskommelsen förlängas fram till 31 december 2020 samt att ersättningen 
till föreningen Agape fastställs till 28 tkr per månad.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har pågående insatser för barn under  
18 år och får då ersättning av Migrationsverket för dessa insatser. Det finnas en 
möjlighet att dessa medel till någon del även täcker kostnaderna för 
ersättningen till Agape. Nämnden avser att redovisa utfallet i samband med 
bokslut för 2020 och vid eventuellt underskott begära täckning för detta. 

Nämnden bedömer att andra ekonomiska prioriteringar måste göras, särskilt 
beaktat rådande omvärldssituation, och anser vidare att det är önskvärt att 
överåriga asylsökande ska anvisas till Migrationsverket. 

      

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Expedieras till berörda parter.  
 
 

 

För Sverigedemokraterna 

 

Eva Eriksson   Susanne Karlsson 
Ledamot   Ersättare 

 


