
Fråga . , .
Till  Sala kommunfullmäktige .

Projekt för att stötta Feministiskt initiativ

utsatta EU-medborgare
Under innevarande mandatperiod har vi i Feministiskt initiativ lagt flera motioner som berört

utsatta EU—medborgare som kommer till Sala kommun. En av motionerna, som vi lade fram i

kommunfullmäktige 27 april 2015, handlade om möjligheten att söka medel från fonden Fead,

just för att bistå utsatta EU—medborgare i Sverige. Ansökan skulle göras i juni samma år. Allians

för Sala valde dock att inte söka det bidraget. I svaret till motionen hänvisades det till att tiden

från motionens inlänmande till slutdatum för ansökan hade varit för kort. Det hänvisades till

en ny utlysningsperiod  2018/2019.  Nu har den kommit, nu har en ny utlysning gjorts från

Pead, med samma kriterier som  2015.  Tiden för ansökan går ut 17 oktober 2018.Vi undrar

därför om Sala kommun är redo att göra denna ansökan nu, när det har funnits mer än tre år

till förberedelser för den.

I  svaret till en av våra andra motioner, inlämnad till KF 29 februari 2016, om att upprätta en

långsiktig handlingsplan för stöd till utsatta EU-medborgare, ansågs motionen "besvarad",

bland annat med hänvisning till att det kommande arbetet med en lokal, kommunövergripande

och gemensam överenskommelse med idébuma organisationer, skulle kunna leda till ett

samarbete gällande utsatta EU-medborgare.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo  (C):
!» Kommer Sala kommun att ansöka om bidrag i samband med den aktuella utlysningen

från Fead, för projekt gällande utsatta EU-medborgare?

o  Har Sala  kommun  tagit kontakter för samarbete med idébuma organisationer, för att ge

stöd till utsatta EU-medborgare i Sala kommun?

o  Om Sala kommun inte har för avsikt att starta något projekt eller samarbete enligt ovan,

ser kommunstyrelsens ordförande någon möjlighet att ge utsatta EU-medborgare i Sala

kommun stöd inom ramen för något av de andra projekt som pågår, eller kommer att

startas upp i kommunen?

Sala, den 24 september 2018

Med vänlig hälsning,

Sarah Svensson och Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala
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Fråga ,
Till  Sala kommunfullmäktige .

Nätverk mOt Feministiskt initiativ

diskriminering och rasism
Den 29 februari 2016 la vi i Feministiskt initiativ fram en motion med två punkter: att

kommunen skulle ansluta till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering och dessutom ta

fram en handlingsplan för arbetet mot rasism och diskriminering utifrån ECCAR:s

tiopunktsprogram. '

Ett år senare, den 27 februari 2017, togs motionen äntligen upp i kommunfullmäktige. Den

bifölls. Ytterligare ett år senare, i mars 2018, upprättades en redovisning av verkställandet av

bifallna motioner. Redovisningen inlämnades till IG' 23 april. Där framgår att arbetet med att

verkställa motionen ännu inte är påbörjat.

Ett konsulterande av SKL:s webbplats visar att Sala fortfarande inte finns med bland nätverkets

deltagande kommuner.

Vi menar att det idag, 2018, med ökande rasistiska tendenser i vårt samhälle, är ännu mer

angeläget att gå med i nätverket och att ta fram en handlingsplan mot rasism, än det var 2016,

och vi undrar därför vad som hänt i frågan.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo  (C):
o  Har Sala kommun ansökt om att få delta i SKL:s nätverk mot diskriminering och rasism?

Om inte, när har kommunen tänkt göra det?

o  Har Sala kommun påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan mot rasism och

diskriminering utifrån ECCAR:s tiopunktsprogram? Om inte, finns det någon tidplan för

det?

Sala, den 24 september 2018

Med vänlig hälsning,

Sarah Svensson och Sandra Boström, Feministiskt initiativ Sala
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