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Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP)

Bakgrund
Borås Stad har tecknat en generell överenskommelse om att samarbeta med idéburna sektorn i
större omfattning och att strukturera upp de samarbeten med idéburna organisationerna som redan
finns.

Parter
Borås Stad
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Organisationsnummer
212000-1561
Borås pastorat Svenska kyrkan
Organisationsnummer
252003-0319

EFS Borås

Rädda barnen

Röda korset

Refugees Welcome Sjuhärad- Borås

IF Elfsborg

Pingstkyrkan Borås

RFSL Borås-Sjuhärad
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Syftet med partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) är att skapa en social hållbarhet i Borås, genom att
tillvarata civilsamhällets organisationer som finns i Borås.
Genom överenskommelsen skapas en möjlighet för de ensamkommande asylsökande ungdomar som
bor i Borås på olika Hem för vård- och boenden, stödboenden och familjehem att fortsätta studier
eller praktik under den tid som de väntar på ett avgörande på sin ansökan om uppehållstillstånd.
Överenskommelsen stärker även samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Ett IOP
ska aldrig göra att de idéburna organisationerna blir en del av kommunen, utan ska vara fria och
oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och dialog som
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse.

Avtalad överenskommelse
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från samtal som förts i
dialog. Överenskommelsen förväntas vara tidsbegränsad eftersom den nuvarande situationen med
många ensamkommande asylsökande ungdomar som väntar på ett avgörande från Migrationsverket
förväntas ändras och minska i omfattning under 2018. Överenskommelsen har sin grund i det
tillfälliga statsbidrag som ges till kommunerna för att möjliggöra att ensamkommande flyktingar som
kommit till Borås innan de fyllt 18 år kan stanna i Borås och fortsätta studier eller praktik även efter
de fyllt 18 år.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Överenskommelsen omfattar socialt stöd, fritidsaktiviteter, nätverk och boendelösningar för
målgruppen. I de fall Borås stad svarar för boendelösningen så ger föreningarna motsvarande socialt
stöd och fritidsstöd som för de som får sitt boende genom föreningarna.

Målgruppen
Ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 år eller har fyllt 18 år och har haft sitt boende
genom en insats inom Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad. Det förutsätts att de går i
skola eller har praktik. Omfattar även de som flyttats upp i ålder av Migrationsverket till över 18 år.
Även de som bor i boenden och familjehem utanför Borås men är placerade av Borås stad kan i vissa
fall omfattas. Detta gäller för den enskilde fram tills ett slutligt avgörande i asylprocessen. Därefter
upphör de att tillhöra målgruppen.

Avgränsningar
Överenskommelsen omfattar inte de ungdomar som tidigare fyllt 18 år och har lämnat de HVBboenden, stödboenden och familjehem som de bott igenom Borås stads försorg. Endast de som har
ett pågående beslut från Borås Stad omfattas. Inte heller de som bor i Borås men är placerade av en
annan kommun ingår i målgruppen.
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Grundförutsättningar för överenskommelsen
De ingående föreningarna Rädda barnen, Röda korset och Refugees Welcome Sjuhärad- Borås,
IF Elfsborg, Pingstkyrkan Borås, RFSL Borås-Sjuhärad, EFS Borås samt Svenska kyrkan och Borås Stad
samverkar för att uppnå syftet med överenskommelsen.
Svenska kyrkan är arbetsgivare för samordnaren och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar,
författningar och avtal följs för denna tjänst.

Insats - uppdrag
Insatsen från samordnaren är att samordna kontakten med de medlemmar i de föreningar som ingår
i överenskommelsen som upplåter sitt hem eller hyr en lägenhet för en ensamkommande
asylsökande. Uppdraget är även att vägleda de olika ungdomar till en värdfamilj och ge värdfamiljen
introduktion i vad som förväntas. Samordnaren har även till uppgift att stödja föreningarna i
uppgiften att ordna olika boendelösningar.
Samtliga föreningar Rädda barnen, Röda korset och Refugees Welcome Sjuhärad-Borås,
IF Elfsborg, Pingstkyrkan Borås, RFSL Borås-Sjuhärad, EFS Borås samt Svenska kyrkan Borås bidrar
med att medlemmar tar emot ungdomar i sitt hem eller genom att upplåta en bostad. Föreningarna
bidrar även med andra boendelösningar såsom lägergårdar och föreningsgårdar.
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Borås Stad, bidrar med kontakter och stöd under en begränsad
överlämningsperiod 2-4 veckor för varje person som flyttar från Borås Stads insatser.
Individ- och familjeomsorgen informerar de aktuella personerna om vilka möjliga lösningar som finns
för att de ska kunna bo kvar i Borås.

Ekonomi
Kommunalt bidrag till samordnartjänst:


Borås stad ger de i överenskommelsen ingående föreningarna en ersättning om 500 000 kr
till en tjänst som samordnare omfattande 12 månader. Samordnaren är anställd av Svenska
Kyrkan Borås.

Lokaler:


Arbetsrum för samordnaren upplåts utan särskild kostnad av t.ex. Svenska kyrkan eller någon
annan förening.

Lägenheter/bostäder för asylsökande:


De unga bor i enskilda värdfamiljers hem



Enskilda medlemmar i föreningarna eller i Svenska kyrkan hyr eller äger bostad och upplåter
den för den asylsökande utifrån en särskild överenskommelse med var och en.



Kursgårdar eller lägergårdar kan användas som boende om det ger tillräcklig möjlighet till
avskildhet för den asylsökande. Kan vara delat rum med andra.
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Rörligt bidrag till Föreningarna och Svenska kyrkan för anordnade av bostäder:




5000 kr per ungdom och månad för de ungdomar som bor i ett boende anordnat av
föreningarna till och med juni månad 2018
1000 kr per ungdom och månad för fritidsaktiviteter och socialt stöd för de ungdomar som
bor i boende som är anordnat av Borås Stad
Under förutsättning att ytterligare medel anslås/eller tilldelade medel återstår och
ungdomen är kvar i Borås förlängs detta rörliga bidrag under resterande del av 2018.
Det rörliga bidraget används av de ingående föreningarna utefter vad de finner lämpligast.
Det rörliga bidraget omfattar eventuellt behov av busskort under skollov eller behov av
tolktjänster.

Borås Stad betalar ut bidraget för samordnaren för de första 8 månaderna vid avtalets början.
Det är fritt för de övriga parterna att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer.

Period för partnerskapet
2017-11-01 tom 2018-06-30. Överenskommelsen förlängs under förutsättning av ytterligare medel
tilldelas eller att medel som är avsatta för denna målgrupp återstår vid periodens slut.

Förlängning
Ställningstagande till förlängning skall tas senast 2018-03-01.

Samverkan och uppföljning
Fortlöpande kontakt och dialog sker mellan kontaktpersonerna.
Uppföljningsmöten planeras in under perioden för överenskommelsen

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om någon av
parterna planerar en betydande avvikelse från vad som är överenskommit ska parterna innan
förändringarna 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 under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp
överenskommelsen. I sådana fall gäller 3 månaders uppsägningstid.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter.
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Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i 9 likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.
Borås, datum
_________________________________________________
Mats Tolfsson, ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden, Borås Stad
_________________________________________________
Birgitta Svensson Ordförande Rädda barnen

_________________________________________________
Karin Tholén Gustafsson Ordförande Röda korset

_________________________________________________
Kamal El-Salim, Ordförande Refugees Welcome –Borås, Sjuhärad
_________________________________________________
Stefan Andreasson, Klubbchef IF Elfsborg
_________________________________________________
Stina Nilss, Ordförande RFSL Borås-Sjuhärad
_________________________________________________
Anna-Carin Rabnor, Verksamhetsansvarig Pingstkyrkan Borås
_________________________________________________
Stefan Hiller kyrkoherde Borås pastorat Svenska Kyrkan
_________________________________________________
Björn Svensäter, Präst EFS Borås

Kontaktpersoner
Hans Abrahamson
Agneta Kettil
Stefan Hiller
Lennart Frejd

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad
Svenska kyrkan
Rädda barnen

