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Dnr 2014/993 - (j 

Ansökan om bidrag för Chirons verksamhet för integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron är en ekonomisk förening, som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med integre
ring. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på integrationsarbete 
för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder samt mellan svens
kar och invandrare. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/31/1, missiv 
Bilaga KS 2015/31/2, underlag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 
att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är möjligt 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 

att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är mÖjligt. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 



2015/31/1 1 (1) 
2015-01-29 

MISSIV 

PIll SALA Ei 
~ KOMMUN 

SILVANA ENELO-JANSSON 
DIREKT: 0224-74 76 01 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SALf4.l\urvilV1UiIJ 
Kommunsfyrelsens förvaltning 

MISSIV 

Ansökan om startbidrag tör Chiron - verksamhet tör 
integrationsarbete 

Bakgrund 
Chiron är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen genom att driva ett socialt företag som arbetar med inte
grering. Chiron arbetar för att bygga upp en verksamhet inriktad på integrations
arbete för nysvenskar i samhället, mellan människor från olika länder samt mellan 
svenskar och invandrare. Verksamheten handlar om undervisning, språkträning, 
matlagning, sociala och samhälleliga kontakter, kurser, föreläsningar och kafe
möten. Deltagarna ska öka sin språkkompetens, få hjälp med integrering i samhället, 
hitta väg till ytterligare utbildning samt skapa eget arbete genom kooperativ eller 
anställning. Medlem deltar i verksamhet genom att arbeta i projekt för integration 
och näraliggande verks,amhet för bra social- och miljöhållbarhet. 

Chiron söker ett startbidrag på totalt 45.000 kronor för hösten 2014. Startbidraget 
ska täcka kostnader för hyresbidrag, köksutrustning, datorer och studiematerial. 
Utöver ekonomiskt bidrag önskas fri hyra av kommunens cyklar samt rätt att hyra 
bil från kommunens bilpool. 

Kultur- och fritidsutskottet och vård- och omsorgsnämnden har lämnat yttranden. 
Utskottet och nämnden har inte tidigare behandlat eller lämnat verksamhetsbidrag 
till ekonomiska föreningar, och har ej mÖjlighet att lämna startbidrag till Chirons 
verksamhet. 

Vård- och omsorgsnämnden ser ändå stora mÖjligheter att förvaltningens egna 
verksamheter kan utveckla ett samarbete med Chi ron, liknande det man har med 
Röda korset, Hyresgästföreningen och invandrarföreningar, med målet att skapa 
olika mötesplatser och aktiviteter för att underlätta integrationen. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att avslå ansökan om startbidrag från Chiron ekonomisk förening, samt 

att uppmana vård- och omsorgsförvaltningen att skapa möjligheter till samverkan 
med Chirons verksamhet, där så är möjligt. 
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Silvana Enelo Jansson \ 
Chef för medborgarkontoret 

09 
Aktbiiaga 
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Lis a KS 2015/31/2 
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 
KULTUR- OCH FRITIDS UTSKOTTET I~~b~ 

§ KFU 56 

justerandes. sign 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

Dnr 2014/993 

Yttrande över ansökan om startbidrag för Chiron - verksamhet för 
integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron har, i en ansökan inlämnad 2014-09-24, ansökt om startbidrag för 
uppbyggande av verksamhet som riktar in sig mot ett integrationsarbete för 
nysvenskar i samhället i Sala. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/36, yttrande och ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidskontoret beslutar 
ilt.l uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande frän vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuelltstötta 
Chi ron-verksamheten. 

Michael PB Johansson (M) och Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens 
yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara Illed och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgsförvaltningcn 

t"v 111102?IJ~ 

UtdragsbestyrkarIde 

1.0 ilSj 



VON § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-01-16 

Ansökan om startbidrag från Chiron 

INLEDNING 

SALA KOIv'IMI:Il'\FI 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2015 2 6 
DiatiBM . 

;ZOllt 

Dnr 2014/1081 

Kommunstyrelsen begär yttrande över remiss gällande startbidrag till Chiron, 
ekonomisk förening, verksamhet för integrationsarbete. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/8/1. Förslag till yttrande. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att yttra sig i enlighet med förslag i bilaga och översända det till kommunstyrelsen. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att yttra sig i enlighet med förslag i bilaga och översända det till kommunstyrelsen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I Utd,agsbesty,kande 



VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Mauro Pliscovaz 

REMISSVAR GÄLLANDE STARTBIDRAG TILL KIRON-VERKSAMHETEN 

Kultur och fritidskontoret har i en skrivelse till kommunstyrelsen angående 
startbidrag till Kiron-verksamheten, Ekonomisk förening, föreslagit att Vård och 
omsorgsnämnden yttrar sig i frågan om startbidrag till Kiron-verksamheten. 

I den skrivelsen belyser Kultur och fritidskontoret på ett bra sätt problematiken 
kring att lämna kommunalt bidrag till en ekonomisk förening. Vård-och 
omsorgsförvaltningen kan inte göra annat än att instämma i den analysen. 

Däremot finns det stora möjligheter att vård - och omsorgsförvaltningens egna 
verksamheter kan utveckla ett samarbete med Kiron-verksamheten. Mycket av det 
som de beskriver som sin verksamhet görs idag redan men i kommunens egen regi. 

Ett samarbete finns idag mellan Röda korset, Hyresgästföreningen och 
invandrarföreningar där målet är att skapa olika mötesplatser och aktiviteter för att 
främja naturliga mötesplatser i närområdet och därigenom underlätta 
integrationen. 

Idag finns även Sala kommuns flyktingguide som ett antal dagar i veckan finns till 
hands på biblioteket. Flyktingguides roll är att hjälpa nyanlända att mötas och skapa 
kontakter med andra medborgare. Flyktingguiden ska med hjälp av 
Hyresgästföreningen, Röda Korset och Statsbiblioteket i Sala se till att sammanföra 
nyanlända tillsammans med andra medborgare genom (personliga kontakter), 
gruppaktiviteter och studiecirklar. 

I början på januari 2014 påbörjades ett samarbete med Röda korset och 
stadsbiblioteket kring ett språkcaft" där tanken är att träna svenska språket och 
prata om allt som handlar om att vara ny i Sverige, på svenska. 

Det finns stora möjligheter för Kiron-verksamheten att utveckla ett samarbete med 
Sala kommun och samtliga ovanstående aktörer. 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 
IFA 

1(2) 
2014-11-25 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorgsförva!tnlngen 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224~192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Mauro Pliscovaz 
Verksamhetschef 

mauro,pliscovaz@sala.se 
Direkt: 0224-7490 07 



§ KFU 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIOSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-10-23 

10 (15j 

Dnr 2014/993 - b 

Yttrande över ansökan om startbidrag för Chiron - verksamhet för 
integrationsarbete 

INLEDNING 
Chiron har, i en ansökan inlämnad 2014-09-24, ansökt om startbidrag för 
uppbyggande av verksamhet som riktar in sig mot ett integrationsarbete för 
nysvenskar i samhället i Sala. 

Beredning 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Bilaga KFU 2014/36, yttrande och ansökningshandlingar 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidskontoret beslutar 
sill uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Michael PB Johansson (M) och Anders Westin (C) yrkar bifall till ordförandens 
yrkande. 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

sill uppmana Kommunstyrelsen att inhämta remissyttrande från vård- och 
omsorgsnämnden för större beslutsunderlag. Därmed skulle vård- och 
omsorgsnämnden kunna vara med och styra i rätt riktning och eventuellt stötta 
Chiron-verksamheten. 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Vård- och omsorgs förvaltningen 

;t~? 1~/02i1) ~ 

-----r------- -------------I Utdrags bestyrkande 

I 



Bilaga '3 2014/216/1 SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Till kommunstyrelsen 16 september 201 

Oiariens:?oJ4 !tJ'i'7~ IAktbilaga \ 

Vi i Kironverksamheten på Brunnsgatan 21, söker ett startbidrag från S 
kommuns, kommunstyrelse. 

I snart 1 år har vi arbetat för att bygga upp en verksamhet 
Vi har bildat Kiron ekonomiska förening, organisationsnummer, 769627-5531 

Dpb: 

"a 

Vår verksamhet är inriktad på integrationsarbete för nysvenskar i samhället, mellan 
människor från olika länder, och mellan svenskar och invandrare. 

I 

Det gör vi via undervisning, språkträning från analfabetnivå, arbetsträning, matlagning, 
sociala och samhälleliga kontakter, kurser, föreläsningar och kafemöten. Integration bl via 
arbetsträning inom vår verksamhet och vi ser i vår verksamhet en viktig mötesplats. 

Vid ett besök från Forum Syd, paraplyorganisation för Sida, för fördelning av pengar till 
organisationer, uttryckte de en önskan att vi skulle ta oss an att hjälpa föreningar i Sala att 
utveckla samarbeten med föreningar i andra läder, stora eller små. Vilket vi gärna gör. 
Vi bistår redan föreningar här som vill utveckla ett utbyte med en förening i antingen sitt 
hemland eller andra länder. 

Vi skickade en inbjudan till er politiker när vi hade öppet hus. 

Valresultatet visar med all tydlighet att detta är ett problemområde som varit eftersatt. 

Vi som jobbar med detta är Gunnel Söderström, Jeanne Kankindi, Burundi och Farzad 
Yary, född i Afganistan. De är eller varit ordförande i sina respektive hemlands föreningar. 
Tillsammans behärskar vi ett flertal språk. Vi har nu en person som arbetstränar här. Flera 
är på väg in från arbetsförmedlingen. 

I samarbete med Coompanion kan vi också hjälpa arbetslösa att bilda kooperativ och 
sociala företag, för att de själva ska kunna skapa sig arbetsmöjligheter. 

Vi söker bidrag för 
Startbidrag 
Hyresbidrag för resten av året. 
Köksutrustning 
Datorer. 
Teknik/Studiematerial 
OCH. Totalt. 
Cyklar Fri hyra 
Hyra Bil från bilpool 

Info 

5000 
12000 
5000 

16000 
7000. 

45000 kr 

Från Forum Syd kan blivande föreningssamarbeten med annat land söka bidrag för. Med 
fördel berätta om detta i skolor för att starta ungdomsgrupper som vill samarbete kring 
musik, kultur eller något av nedanstående. 

Kompetensutveckling 
Demokrati 
Mänskliga rättigheter 
Barns rättigheter 



_~ALA ~QMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -09- 2 4 
Stadgar för Chiron ekonomiska förening 
Antagna den 6 janumi 2014 Dlarlenr ;?'OJ4Rt} slAkfbiIaga .:2 

OplJ: ! 

§ l Föreningens namn 

Föreningens nmnn är Chiron ekonomisk forening. 

§ 2 Ändamål ocl! verksamhet 

Föreningen har till ändmnål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett 
socialt toretag som jobbar med integrering. Deltagare ska öka sin språkkompetens, få hjälp med 
integrering i samhället, hitta en väg till ytterligare utbildning, skapa ett eget arbete genom 
arbetskooperativ eller få en anställning. 
Medlem deltar i verksamheten genom att arbeta i projekt för integration ocb näraliggande 
verksamhet, for bra social- och miljöhållbarhet. 

§ 3 Föreningens säte 

F öreningens styrelse har sitt säte i Sala kommun, Västmanlands län. 

§ 4 Medlemskap 

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut smnt bidra 
till förverkligandet av föreningens ändmnål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den 
styrelsen utser. 

§ 5 Medlems skyldigheter 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman 
fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. 

§ l> Insats 

Varje medlem ska delta i :föreningen med ett insatsbelopp på 400 kronor. Insatsen betalas kontant 
uär medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska 
foreningar. 

§ 7 Medlemsavgift 

Varje medlem ska årligen till toreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av 
föreningsstämman, dock högst 1000 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid 
som styrelsen bestämmer. 

§ Il Uteslutning 

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar 
dess intressen eller ändmnål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan 
hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom 
en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. 

§ '} Avgång 

Utom i de fall som är bestämda på et! särskilt sätt i lagen om ekonomiska foreningar sker en avgång 
ur toreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en 
medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det hm' inträffat en 
annan omständighet som föranlett avgången. 

§ Hl Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledmnöter med lägst O och högst tre 



styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden 
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 11 Revisorer 
För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 
en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram 
till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. 

§ 12 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december. 

§ 13 Årsredovisning 

Styrelsen ska länma årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie 
föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie 
föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 
l. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val 

av protokollförare 

2. godkännande av röstlängden 

3. val aven eller två justeringsmän 

4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 

5. fastställande av dagordningen 

6. styrelsens årsredovisuing och revisionsberättelsen 

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Il. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

14. val av valberedning 

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar. 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och alldra meddelanden 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de 
ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfårdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor 
fore ordinarie föreningsstämma och senast en vecka fore extra föreningsstämma. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post 
till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorema om detta genom brev. 



Protokoll fört vid föreningsstämma för Chiron ekonomiska föreniptg~iiflilJd;li~ 
2014, Sala. UN 

KommunstyrelSens förvaltning 

Närvarandejeanne Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 
Ink. 2014 -09- 2 4 

OIarlenr ,'1 AktbIlaga .,....,. 

§ l Mötetöppnades av Farzad Yary som hälsade alla välkomna och 'rm'1<TI'ii';'i'i'!P---.....J 

syftet med mötet. 

§2 Gunnel Söderström va1des till ordförande vid föreningsstämman. 

§3 Ordförande anmälde Jeanne Kankindi som protokollförare vid 
föreningsstämman. 

§4 Farzad Yary valdes till justeringsman. 

§5 Föreningsstämman valde enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de 
föreslagna stadgarna Chiron ekonomisk förening. 
Om det föreslagna namnet inte kan godkännas av Bolagsverket, beslutade 
stämman att ge styrelsen fukkmakt att föreslå nya företagsnamn. Det 
beslutades vidare att styrelsen i samband med regilireringen av föreningen ska 
ha rätt att göra de redaktionella ändringar i stadgarna som kan behövas. 

§6 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie 
stämman välja 3 styrelseledamöter. 
Föreningsstämman valde: 
Jeanne Kankindi, Farzad Yary och Gunnel Söderström 

Till revisor fol' tiden fram till slutet av de första ordinarie föreningsstämman 
valdes Lars Alesiö 

§8 Mötet avslutades 

\/id Protokollet Ordförande för föreningsstämman 

~ 

<',JLQ.Dne kal!Li)d~ 
Jeanne Kili'1.kindi 

Justeringsman 
'-

t~(2ad Y.=C~~~L~· ______ _ 
Farzad Yary --.J 


