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Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-

medborgare i Sala kommun

INLEDNING
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 27 april 2015 med rubricerad motion. Motion-

ären föreslår att Sala kommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller
flera projekt med hjälp avmedel från Fead-fonden samt att Sala kommun söker
pengar från Fead-fonden innan ansökningstiden för 2015 går ut, för att kunna starta
upp ett första projekt under hösten 201 5.

Beredning
Bilaga KS 2017/11/1
Ledningsutskottets beslut 2017-01-17, § 12

Yrkanden

Carola Gunnarsson [C] yrkar
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun-

fullmäktige beslutar
a_tt anse motionen besvarad.

BESLUT
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

g anse motionen besvarad.

Utdrag

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta
EU-medborgare i Sala kommun
Beatrice Björkskog [FI] inkom den 27 april 2015 med rubricerad motion.
Motionären föreslår:

o att Sala kommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller flera
projekt med hjälp av medel från Fead-fonden

0 att Sala kommun söker pengar från Fead-fonden innan ansökningstiden för
2015 går ut, för att kunna starta upp ett första projekt under hösten 2015.

Motionärerna skriver att målet med Fead-fonden är att främja den sociala
sammanhållningen, förbättra social delaktighet och i slutändan bidra till målet att
utrota fattigdomen i den Europeiska unionen. Fead ska komplettera
strukturfonderna och bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom
att antingen dela ut mat och kläder eller stödja insatser för social delaktighet.

Den svenska delen av programmet Fead har valt att arbeta för social inkludering
genom insatser för samhällsorientering och hälsofrämjande.

Målgruppen är EU-medborgare som betraktas som ekonomiskt inaktiva och som

vistas i Sverige kortare tid än tre månader eller längre men trots det fortsätter att

vara ekonomiskt inaktiva. Ekonomiskt inaktiva anses personer vara om de sökt sig
till Sverige utan att ha realistiska möjligheter att komma in på den svenska
arbetsmarknaden och i stället samlar in pengar [”’cigger") för sin försörjning.

Vidare beskriver motionären exempel [ur programinformationen för Fead) vad

fonden kan användas till. Bland annat nämns att pengarna kan gå till
projektpersonal på ex kommun, ett bildningsförbund eller en förening samt att det
är en fördel om ansökan om medel från fonden sker i samverkan.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning

l sitt yttrande skriver kommunstyrelsens förvaltning att ansökan om medel från
Fead under den första utlysningsperioden inte har gjorts. Om verksamhetsanalys

och utvecklingsområden (se Sala kommuns EU-strategi, beslutad av
kommunfullmäktige 2016-05-30] leder till beslut att arbeta med projekt som
uppfyller Feeds övervakningskommittés urvalskriterier kan ansökan med fördel
göras för kommande programperiod.

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel: 0224-74 70 00 Kommunstyrelsens ordförande
Box304 Fax:0224-188 50 carolagunnarsson@sala.se
733 25 Sala kommun.info@sala.se Direkt: 0224-74 7100
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Kommunstyrelsen

I beslutsunderlaget bör Feads målgrupp ingå som en del i ett större sammanhang
där behov av insatser för socialt utslagna analyseras och prioriteras. l Sala kommuns
antagna EU-strategi står bland annat "Ansökan om stöd ska alltid utgå från
verksamhetens och/eller samhällets behov och inte från EU:sfonder och program.
När verksamhetsanalysen är genomförd, Utvecklingsområden är framtagna och
proj ektidén förankrad är det aktuellt att söka stöd."

Utlysning den första programperioden var 2015-04-30 till och med 2015-06-17.
Nästa utlysningsomgång för Fead beräknas tidigast till hösten 2018 och/ eller våren
2 019.

Under vinter 2015/2016 ordnade Sala kommun övernattningsmöjlighet på
vandrarhem för aktuell målgrupp - ekonomiskt inaktiva personer som sökt sig till
Sverige för att samla in pengar (”tigga”). Antalet EU-medborgare som tagit del av det
som erbjudits har ofta varit färre än tio personer.

Som kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt svar var utlysningsperioden för den
första programperioden 2015-04-30 till och med 2015-06-17. Motionen inkom den
27 april 2015. Det fanns därigenom inga möjligheter att göra någon seriös ansökan
om medel från Fead inom ramen för denna ansökningsperiod.

Nästa utlysningsomgång för Fead beräknas tidigast till hösten 2018 och/eller våren
2019. En bedömning om lämpligheten av att söka medel vid nästa utlysningsomgång
bör göras utifrån Sala kommuns EU-strategi när det aktuella ansökningstillfället
närmar sig.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

  
CarolaGunnarsson[C__
Kommunstyrelsensordförande
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YTTRANDE

Motion om att söka medel från Fead för bistånd till utsatta EU-medborgare
i Sala kommun

BAKGRUND
En motion som kompletterar tidigare inlämnad motion har inkommit från Feministiskt
Initiativ, Beatrice Björkskog. Denna kompletterande motion yrkar på att Sala kommun söker
medel från Fead -fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Den svenska
delen av Fead har valt att arbeta för social inkludering genom insatser för samhällsorientering
och hälsofrämjande. Fokus ligger på behov utifrån hemlöshet, ohälsa och avsaknad av
information och stöd på modersmålet.

Målgruppen är EU-medborgare som betraktas som ekonomiskt inaktiva och som vistas i
Sverige kortare tid än tre månader eller längre tid men trots detta fortsätter att vara
ekonomiskt inaktiva. Ekonomiskt inaktiva anses personer vara om de sökt sig till Sverige utan
att ha realistiska möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och i stället
samlar in pengar (”tigger”) för sin försörjning.

Vidare beskriver motionären exempel [ur programinformationen för Fead] vad fonden kan
användas till. Bl a nämns att pengarna kan gå till projektpersonal på ex kommun, ett
bildningsförbund eller en förening samt att det är en fördel om ansökan om medel från fonden
sker i samverkan.

YTTRANDE

Sammanfattning
Ansökan om medel från Fead under den första utlysningsperioden har inte gjorts. Omverk-
samhetsanalys och utvecklingsområdeni leder till beslut att arbeta med projekt som uppfyller
Feads övervakningskomrnittés urvalskriterier kan ansökan med fördel göras för kommande
programperiod.

l beslutsunderlaget bör Feads målgrupp ingå som en del i ett större sammanhang där behov av
insatser för socialt utslagna analyseras och prioriteras.

Om Fead
Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning är ett av Europa 2020-
strategins huvudinitiativ för smart och hållbar tillväxt. Medlemsstaterna har omsatt Europa
ZOZO-målen till nationella mål, tillväxtfrämjande strategier och EU-fondsprogram. Fead är ett
sådant program. Det infördes i mars 2014 och ingår i Europeiska socialfonden (ESF). Målgupp-

en för Fead är socialt utsatta personer som vanligtvis inte kan erhålla stöd och hjälp enligt
socialtjänstlagen, dvs personer som saknar uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige.

1Se Sala kommuns EU-strategi, beslutad av Kommunfullmäktige 2016-05-30

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Aflansson
Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 7000 Utredare
Box 304 Fax: 0224-388 50 jane.alEans5on@sala.se
733 25 Sala kommun.inf0@sala.se Direkt: 02245-'4 7D 13
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Som framgår av aktuell motion har Sverige valt att arbeta för social inkludering. Insatser som
har prioriterats är samhällsorientering och hälsofrämjande åtgärder.

Feads övervakningskommitté beslutar om urvalskriterier. Projekten ska t ex genomföras i
samverkan med flera relevanta aktörer. Prioriterande är redan upparbetade kontaktytor. Med
relevanta aktörer avses alla organisationer oberoende av storlek som kan bidra till att lösa
utmaningarna i projektet. Hit hör även medborgarinitiativ som är oorganiserade och saknar
organisationsnummer. Kravet är även att sökande kan ligga ute med pengar under projektets
gång.

Programperiod
Utlysning den första programperioden var 2015-04-30 till och med 2015-06-17. Nästa
utlysningsomgång för Fead-beräknas tidigast till hösten 2018 och/ eller våren 2019. Det är
således inte möjligt att ansöka om medel från Fead nu.

Projekt som beviljats medel från Fead
l ESF-rådets första utlysning kom sju ansökningar in varav fem beviljades projektmedel. Här
följer en kort beskrivning av beviljade projekt.

1. Projektet "Make sense" i Härnösand syftar till social inkludering och egenmakt för att
skapa bättre framtida förutsättningar för den grupp EU«medborgare som vistas
tillfälligt i Norrland. Aktiviteterna sker i mötesplatser som skapas i projektets
respektive kommuner tillsammans med civilsamhällets aktörer samt via uppsökande
verksamhet. Mötesplatserna ska ge samhälls- och hälsoorienterad information och
erbjuda utbildningsinsatser som t ex familjeplanering och rättigheter i det egna
hemlandet. Kommunalförbundet i Västernorrland är stödsökande.

2. Pro ektet "Di niti Omnia" i Väx ö har målet ett värdigare liv för alla och fokuserar på att
stärka deltagarnas egenmakt inom fyra områden: samhälle, e-inkludering, hälsa och
språk. Projektet ska, på samtliga områden, ta fram verktyg och metoder som kan
användas i kontakten med enskilda individer. Utbildningar som ska genomföras med
handledare -anställda eller volontärer -ska tas fram inom. I projektet ingår Svenska
kyrkan, representanter för andra organisationer inom det civila samhället samt
offentlig sektor. Stödsökande är Växjö pastorat.

3. Projektet "Bättre hälsa" i Göteborg har främst kvinnor och barn som målgrupp. Det
baseras på forskningsunderlag som säger att kvinnor själva önskar enkönade grupper
där personliga erfarenheter kan delas. Projektet ska erbjuda kvinnor en kurs om egen-
vård och sexuell hälsa, ge information om preventivmedel och erbjuda hälsokontroll.
Sveriges tre största städer samt flera aktörer från idéburen sektor samverkar.
Stödsökande är Göteborgs stad.

4. Projektet "Po drom —mobila team" i Göteborg. Göteborgs räddningsmission får pengar
för att utbilda och stärka främst romska EU-medborgare som lever i utsatthet samt för
att skapa en dialog mellan det utsatta och andra aktörer. Metoden är att ha mobila team
som rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. En central uppgift är informations-
spridning och man kommer att initiera lärande samtal. Teamen kommer även att
arbeta med rådgivning och fungera som kultur och språktolkar för projektets partners.
Aktörer från idéburna organisationer och offentlig sektor kommer att delta. Teamen
kommer att vara stationerade i Göteborg, Malmö och jönköping men arbeta i hela södra
Sverige. Stödsökande är Göteborgs Räddningsmission.
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5. Projektet "Frisk -fattigas rätt i svensk kontext". Målet är att erbjuda konkret hälso-
främjande stöd och stärka målgruppen i sina möjligheter till delaktighet, egenmakt och
att tillvarata sin rätt till hälsa. Läkare i världen kommer at samarbete med samverkans-
partners nationellt och lokalt för att skapa en uppsökande, hälsofrämjande verksamhet.
Stödsökande är organisationen Läkare i världen.

Arbete för Feads målgrupp i Sala
Under vintern 2014/2015 ordnade Sala kommun övernattningsmöjlighet på vandrarhem för
aktuell målgrupp ~ekonomiskt inaktiva personer som sökt sig till Sverige för att samla in
pengar [”tigga”]. Antalet EU-medborgare som tagit del av det som erbjudits har ofta varit färre
än tio.

Utdrag ur Sala kommuns antagna EU-strategi: "Ansökan omstöd ska alltid utgå från
verksamhetens och/eller samhällets behov och in te frrfmEU:sfan der och program. När
verksamhetsanahøsen är genomförd utvecklingsområden är framtagna och projektidén är
förankrad är det aktuellt att söka stöd.

Ansökan om stöd ska alltid utgå från verksamhetens och/eller samhällets behov och inte från
EU:sfonder och program. När verksamhetsanalysen är genomförd utvecklingsområden är
framtagna och projektidén är förankrad är det aktuellt att söka stöd."

/Iane Allansson
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' OTill Sala kommunfullmäktige

Om att söka medel från Fead för Feministisktinitiativ
bistånd till utsatta EU-
medborgare i Sala kommun

Feministiskt initiativ Sala har lämnat in en motion till Sala kommunfullmäktige om utsatta EU-
medborgare. I denna kompletterande motion *villvi yrke att Sala kommun söker medel från
Fead - fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt - för att uppfylla en del
av våra yrkanden i den nämnda motionen om utsatta EU-medborgare,då ett antal av våra
yrkanden stämmerväl överens med kriteriernaför ansökningartill fonden.

Målet med Fead-fonden är att främja den sociala sammanhållningen, förbättra social
delaktighet och i slutändan bidra till målet att utrota fattigdomeni den Europeiskaunionen.
Fead ska komplettera strukturfonderna och bidra till att åtgärda de värsta formerna av
fattigdomgenom att antingen dela ut mat och klädereller stödjainsatser försocial delaktighet.

Den svenska delen av programmet Fead har valt att arbeta för social inkludering genom
insatser för samhällsorientering och hälsofrämjande. Det går ut på att ge ett värdigare liv för
BU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, är hemlösa, chanslösa på arbetsmarknaden och
stårutan försörjning.

Fonden syftar till att bistå de utsatta med insatser som kan underlättaderas svåra situation i
Sverige under den tid de år här. Fokus ligger på behov- utifrån hemlöshet. ohälsa och avsaknad
av information och stöd på modersmålet och med inriktning mot de EU-medborgaresom
betraktas som ekonomiskt inaktivaoch vistas i Sverige kortaretid än tre månader,eller vistas
i Sverige längre tid men trotsdetta fortsätterattvara ekonomisktinaktiva.Ekonomisktinaktiva
anses personer till exempel vara om de sökt sig till Sverige utan att ha realistiska möjligheter
att komma in på den svenska arbetsmarknaden och istället måste samla in pengar ("tigga")för
att klara sin försörjning.

Någraexempel som ges i programinformationenpå vad fonden kan användas för, år:

information om villkor, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.
tolkning och översättning.
grundläggande språkundervisning.
lärande mötesplatser.
uppsökande social verksamhet.
insatser för att tillhandahålla möjligheter för personlig hygien samt insatser för att
dagliga rutinerska kunna upprätthållas.

o informationoch andrainsatser som syftartill att förbättrahälsa eller förebygga ohälsa.

O

Det nämns också att pengarna bland annat kan gå till projektpersonal på exempelvis en
kommun, ett bildningsförbund eller en förening. Organisationer från offentlig och ideell sektor
kan söka medel från fonden och det är en fördel om det sker i samverkan.

I 'o
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Om vi ska kunna hoppa på Fead-tåget redan i år, 2015, är det bråttom. Enligt Svenska ESP-
rådets preliminära tidsplan kommer sista ansökningsdag att inialla ijuni månad. Möjligheten
för att ansöka öppnas efter l maj.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o att Sala kommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller flera projekt med

hjälp av medel från Fead-fonden.
o att Sala kommun söker pengar från Pead-ionden innan ansökningstiden för 2015 går

ut, för att kunna s-tarta upp ett första projekt under hösten 2015.

Sala. den 27 april 2015

Med bästa hälsningar,   

F!
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