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'i KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-03-21

Dnr2016/291-vS*

§88 Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och informat-
ion till utsatta EU-medborgare

INLEDNING
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet
att genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala kom-
mun information och rådgivning på modersmålet.

Beredning

Bilaga KS 2017/79/1, motion
Bilaga KS2017/79/2, beslut VON,2016-06-22,§88
Bilaga KS 2017/79/3, skrivelse från Värd-och omsorg
Bilaga KS2017/ 79/4, skrivelse från kommunstyrelsen förvaltning
Bilaga KS2017/79/5, svar från kommunstyrelsen ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-
tige beslutar
ag avslå motionen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige
beslutar

g avslå motionen.

Utdrag

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.EMS-32»25
Diarienr

Motion W431i' f
TiIl Sala komm unfullmäkrige .

Uppsökande verksamhet med Feministisktinitiativ

rådgivning och information till
utsatta EU-medborgare
Rapporter visar att de allra flesta av de utsatta EU-medborgare som kommer till Sverige vill få
arbeta här. Att tigga är oftast inte det ursprungliga syftet, utan det är en konsekvens av att det
saknas andra försörjningsmöjligheter.

En hel del av derr1,framför allt barnfamiljer, har även en önskan om att stanna här i landet: att
lära sig svenska, söka arbete, bosätta sig här och skapa sig den framtid de inte ser i sina
hemländer, där de diskrimineras och inte ges möjligheter till arbete, socialt skydd och
medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Den fria rörligheten år en grundprincip inom EU. En EU-medborgare får automatiskt förlängd
uppehållsrätt efter tre månaders vistelse i Sverige om denne är arbetstagare, driver ett eget
företag eller är arbetssökande. Denna uppehållsrätt gäller då även personens
familjemedlemmar.

För att få arbete i Sverige krävs ofta kunskaper i det svenska språket. För att få delta i
svenskundervisning hos SFI krävs i allmänhet antingen folkbokföring eller bosättning i den
aktuella kommunen och uppehållsrätt (det vill säga att en person till exempel har arbete, eget
företag eller är arbetssökande). Detta blir en form av moment 22. Avsaknaden av
språkkunskaper hindrar egen försörjning, samtidigt som avsaknaden av egen försörjning står i
vägen för den uppehållsrätt som krävs för möjlighet till språkundervisning.

Ett annat problem är avsaknaden av personnummer. För att få personnummer krävs
folkbokföring i Sverige, men det går att istället få ett så kallat samordningsnummer. Detta kan
inte en privatperson beställa på egen hand från Skatteverket, men det kan göras av en
myndighet, till exempel Arbetsförmedlingen, i samband med inskrivning som arbetssökande.

Det här är bara ett par exempel på de initiala hinder som möter den EU-medborgare som vill
försörja sig genom att arbeta istället för att samla in pengar. För den som är ny i det svenska
samhället, inte har kunskap om hur det fungerar och inte kan svenska - eller ens engelska -
är det inte lätt att finna vägen till ett arbete. Ett sätt att hjälpa till med att undanröja hindren
är att tillhandahålla information och rådgivning på modersmålet.

Feministiskt initiativ anser att Sala kommun bör bistå de utsatta EU-medborgare som söker sig
till vår kommun med rådgivning och information, bland annat för att förenkla och förkorta
vägen till försörjning genom arbete och underlätta vägen från utanförskap till inkludering i det
svenska samhället, för dem som önskar stanna här.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
e att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet att genom uppsökande

verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala kommun information och
rådgivning på modersmålet om till exempel möjligheter till bostad, arbete, eget
företagande, svenskundervisning, skolgång, inskrivning på Arbetsförmedlingen,
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samordningsnummer, samt om vilka möjligheter som finns för dem som år i behov av
sociala tjänster, sjukvård och tandvård.

Med bästa hälsningar,

/
55/ /,.r

-' Björkskog,grupp1edér%nist1skt initiativSala/

Sala, den 29 februari 2016
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KOMMUN Sammanträdesdatum

2016-06-22 , V V _
Diarienr I Aktbllaå_

Lo le 1/;zO:l i

Dnr 2016/ 291

VON§ 88 Motion om uppsökande Verksamhet med rådgivning och
information tiIl utsatta EU-medborgare

INLEDNING
Kommunstyrelsen begär vård-och Omsorgsnämndens yttrande över motion
om Lippsökandeverksamhet med rådgivning ochinformation till utsatta
EU-medborgare.

Beredning
Bilaga VON 2016/62/1. Förslag.

Verksamhetsutvecklare Kirsi Kirpislidis föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar
a_ttanta förslag till yttrande enligt bilaga och översända det till kommunstyrelsen.

BESLUT

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

ü anta förslag till yttrande enligt bilaga och översända det till kommunstyrelsen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Justerandes si _l_1 Utdragsbestyrkande
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Kirsi Kirpislidis

MISSIV

Motion om uppsiikande verksamhet med rådgivning och information till
utsatta unionsmedborgare

Motion ochyrkande
Förslagetär att Salakommunskabistå de utsatta EU-medborgarna(unionsmedborgare)
som söker sig hit med rådgivning och information. Syftet är att förenkla och förkorta

vägentill försörjning genom arbete och underlätta för demsomönskarstannaiSverlge.
Deras väg in i samhället ska underlättas. Kommunfullmäktige ska uppdra åt lämplig

enhet att arbeta med uppsökandeverksamhet riktad mot utsatta unionsmedborgare.

Denuppsökandeverksamhetenskainnefatta information ochrådgivningpå
unlonsmedborgarensspråkom möjligheterna till bostad,arbete,eget företagande,
svenskundervisning,skolgång,inskrivning på arbetsförmedlingensamordningsnummer
samt vilka möjligheter somfinns för dem som är i behovavsocialatjänster, sjukvårdoch
tandvård.

Ärendet
Det är ett problem att EU:s reglering inte tar hänsyn till att även ekonomiskt svaga

unionsmedborgarehar rätt att utnyttja rätten till den fria rörligheten. Deanvändersig
av rätten för att förändra sinsituation som inbegriperfattigdom, diskrimineringoch
stora sociala skillnader. Även om solidaritet betonas som ett grundläggande värde i EU-
fördragen ställer EU-rätten i princip inte några krav på medlemsländerna ifråga om vilka

rättigheter som ska ges dessa utsatta unionsmedborgare.

Vård och omsorgsnämndenhar utifrån nationell lagstiftningett ansvarför en
uppsökandeverksamhetmot utsatta grupper i samhälletochett yttersta ansvarför
personer somvisatsi kommunen. Nämndenansvararävenför att bevilja biståndutifrån
en ansökan eller ett behov av skydd efter en individuell prövning av bistånd för att

uppnå en skäliglevnadsnivå.

Uppsäkandeverksamhet i
Vård och omsorgsnämndenansvararför uppsökandeverksamhet,att görasigväl
förtrogen med levnadsförhållandenaoch på annat sätt främjaförutsättningarna för
goda levnadsförhållanden.Det innebär att upplysaom socialtjänstenoch erbjuda
grupper och enskildai kommunen stöd och hjälp. I det uppsökandearbetet kansägas
ingåatt sprida kunskapom de olika stöd och hjälpinsatsersomkan erbjuds.

Ansvaretsträckersiginte utanför Salakommun somgeografisktområde, ett undantag
är om nämndenplaceraten individ i annan kommun. Hurnämndensansvarfaktiskt ser
ut för utsatta unionsmedborgare som vistas i kommunen och som inte söker bistånd är
utifrån detta otydligt och därför en fråga öppen för tolkning.

Klart är att utsatta unionsmedborgaresom uppenbart leveri misär,tex. soverpågatan,
bör sökasupp och erbjuda information och i vissmånstöd ochhjälp. Vidareska
utredning startasom det inkommer information om att barnriskerarfara illa. Omdet

SALAKOMMUN Besöksadress:Fredsgatan 23,Sala
Vård- och omsorg Växel: 022434 70 U0
Box504 Fax:D224-19298
733 25 Sala vard.och.omsorgsforvaltnlngen@sala.se

www.sala.5e
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situation som uppstått gerVårdoch omsorgsnämndenett långtgåendeansvarför denna
utsattagrupp men inte rimliga möjligheteratt faktiskt kunnata det ansvaret.

För en lagenligt och effektiv hantering samt för att undvika kostsamma placeringar
behöverVård och omsorgsnämndenupprätta tydliga styrdokumentför hanteringeni
samverkanav kommunensolika verksamhetsområden,skolan,socialtjänsten,
lokalförvaltarna,Salabostäderetc.Styrdokumentenbör särskilthafokuspâ hur
kommunensinsatserskatillgodoseen rättssäkerbehandlingpå likavillkor samtbarns
bästai arbetet med utsatta grupper såsomunionsmedborgareoch papperslösa.

Synpunkter på förslaget
Viktigaförutsättningar för att kunnaarbetaeffektivt med utsattaunionsmedhorgareär
att arbetet tillförs både information och resurser.Arbetet bördärför kopplastill
kommunens EU-strategi och möjligheterna att söka medel för att utveckla detta arbete

bör undersökas

Omförslagetskagenomförasbehöverresursertillföras. Vidarebehövsför att kunna
informera om rättigheter pådet egnaspråket tillföras resurseri form avtillgång till
personer med rätt språkkompetens men också information om kommunens strategi, hur

kommunenställer sig ifrågaom arbetet med dennagrupp,särskiltdåmedtanke på
tillgångentill skolaför barn till utsatta unionsmedborgare.

Förslag till beslut
Nämnden föreslås besluta

att

_a_t_t.

Bilagor:

Analys av lagstiftning och förutsättningar med anledning av motion - uppsökande
verksamhet, rådgivning och information, till utsatta EU-medborgare

EU-medborgaresom vistas i Sverige-Del 1Legalvistelse eller inte?- analys från jP
lnfonet Förlag

EU-medborgaresom vistas i Sverige-del 1 Kommunens ansvar-analys från IP
Infonet Förlag
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Analys av lagstiftning och förutsättningar med anledning av motion -
uppsökande verksamhet, rådgivning och information, till utsatta EU-
medborgare

Uppehållsrätt enligt EU:sregelverk
Rörlighetsdirektivet ger medborgare i EU:smedlemsländer (unionsmedborgare) rätt att
vistats i andra EU/EESländer än det egnal. Det medför att de får vistas i Sverige utan
krav på att haett uppehållstillstånd dåde har uppehållsrätt. uppehållsrätt är en rätt för
unionsmedborgare och derasfamiljemedlemmar att vistas i Sverige tre månader och
även efter de första tre månader utan uppehållstillstånd om unionsmedborgaren
uppfyller vissa krav. Det enda som egentligen krävsär giltigt IDeller pass.

EU-rätten delar in unionsmedborgare i två grupper ekonomiskt aktiva och ekonomiskt
icke aktiva. TiIl de ekonomiskt aktiva räknas arbetstagare och egenföretagare, och till de

ekonomiskt icke aktiva räknas arbetslösa, studenter, pensionärer och övriga

unionsmedborgare som inte är yrkesverksamma itraditionell mening.

Rörlighetsdirektivet behandlar fri rörlighet oavsett om unionsmedborgarna utövar
ekonomisk aktivitet eller inte och omfattar även de ekonomiskt icke aktiva. Det innebär

en positiv särbehandling av unionsmedborgare när de använder sig av sin rätt till fri
rörlighetjämfört med medborgare från tredje land clv s utanför EU/EES.Om en
unionsmedborgare uppfyller vissa villkor har personen automatiskt uppehållsrätt, en

rätt att uppehållasig i ett annat EU-land. Uppehållsrätten kan delas in i tre kategorier:

'lllL5si.Eu.bFL :'rw-N

C

0 Tidsbegränsad uppehållsrätt: rätt att vistas upp till tre månader utan andra krav
än att ha ett giltigt identitetskort eller pass, så länge unionsmedborgaren inte
blir en orimlig belastning för den mottagande statens sociala biståndssystemz,

0 Förlängd uppehållsrätt: rätt att vistas längre tid än tre månader under
förutsättning att unionsmedborgaren är anställd eller egenföretagare i
vistelsestaten eller "för egen och sina familjemedlemmars räkning har tillräckliga

tillgångar för att inte bli en belastning för den mottagande medlemsstatens
sociala biståndssystemunder vistelsen, samt har en heltäckande sjukförsäkring
som gäller i den mottagande medlemsstaten?” samt

0 Permanent uppehållsrätt: rätt att stanna ivistelsestaten efter att ha haft
uppehållsrätt under en period av fem fir.‘
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Motsvarande regler har införts i svenska utlänningslagens kapitel 3a samt, ifråga om
utvisning/avvisning, i kapitel 8. Medlemsstaterna får inte diskriminera

unionsmedborgare pågrund av nationalitet. Det ställs höga krav på likabehandling, att
behandla nationella medborgare och unionsmedborgare som uppfyller kraven för
uppehållsrätt på samma sätt. Det finns endast två undantag till
Iikabehandlingsprincipen, nämligen att den mottagande staten under de första tre

-1}?‘di? fi: *,U~:~'-.1*'x"_['l{lJ\_»'\[.rlJDL1LZl‘-_:.1"II}J1\_MlfJI)\(J!L'\§."d'llIUIJLU‘

1EU:s direktiv 2004/38/EG, Utlänningslagen 3a kap
3 EU:s direktiv 20U4/3H/EG, artikel 6.1 och 14.1

3 EU:s direktiv 2004/38/EG artikel 7.1 och [EU-domstolens mål C-140/12, 2013-09-19
4 EU:s direktiv 2004/38/EG, artikel 16

'ZÅLÄIUli-J, *r3.11, }'l'}’.L-‘-
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Myndigheten behöverdärför först göra en bedömningav uppehållsrätten.uppehållsrätt
innebär en rätt att vistats i Sverige.Vistelselängre än 3 månaderräknassom legalom
unionsmedborgarenär arbetstagareeller arbetssökande.I ett andrastegbedömssedan
rätten till förmån/insats/bistånd på motsvarandesätt somför svenskamedborgare.

Socialtjänstens ansvar -bistånd

När det gäller unionsmedborgaresmöjlighet att bosätta sigi andra medlemsstaterställs
det krav på att dessainte skaliggavärdlandets välfärdsystemtill last. EU-rättentillåter
alltså att stater i vissafall undantar unionsmedborgarefrån socialt bistånd. Ett sådant
undantagfinns dock inte i socialtjänstlagen.Det är idaginte möjligt för socialnämnden
(Vård och omsorgsnämnden)att undanta vissagrupper från socialt bistånd.

Socialnämndernahar ett yttersta ansvarför alla som fysisktvistasi kommunen* oavsett
medborgaskap eller legal vistelse. Det yttersta ansvaret är ett skyddsnät när ingen annan

tar ansvar.Omfattningen av skyldighetenär bLa.beroendeavvistelsensvaraktighet.
unionsmedborgaresomvisatshär kan därför ansökaom biståndoch kommunen måste
alltid pröva en sådan ansökan. Prövningen visar sedan om rätt till bistånd finns.

Det innebär att unionsmedborgaresom normalt sett är bosatt/har uppehållsrätt i
Sverige,med vilket menasatt de har sin egentliga hemvisthär,samt uppfyller kravenpå
rätten till biståndskabeviljasdetta. Berörd person mästedockansökaom önskatstöd
och hjälp och samtyckatill att en utredning görs. Förövrigapersoner innefattar ansvaret
akuta insatserav mer tillfällig karaktärg.Unionsmedborgaresomvisatsi kommunen men
är bosatta utomlands kan inte få bistånd för behov utanför Sveriges gränser.

Detta innebär att unionsmedborgare som vistas l kommunen illegalt som huvudregel

inte har rätt till bistånd men att akuta behov skatillgodoses.Deunionsmedborgaresom
reser fram och tillbaka mellan Sverige och sitt hemland, där de har sitt hus och sin familj,

bör kunna bedömasha sin bosättningskommuni hemlandet. Det innebär att endast
akuta insatserkan komma ifråga. Det bör dock noterasatt enansökanfrån en
unionsmedborgareutan uppehållsrätt kan ge rätt till biståndför akuta behovoch att
sådant bistånd inte får villkorassåatt medverkan i den egnautvisningenkrävs.Noteras
bör också att en ansökan av unionsmedborgare som vistas länge iSverige ska ha en mer

utvidgadprövning”.Bedömningenäralltidindividuell.

Finnsbarnmedi bildenmåstebedömningenalltid ta hänsyntill barnetsbästa."Bistånd
till akuta åtgärder rörande barn måste därför bedömas mer generöst än när bara vuxna

är berörda. Fråganär dåvad innebörden av akuta behovär ochvad som innefattas i en
nödsituation. Det är inte definierat i lagstiftning eller praxis. Enligt Socialstyrelsens kan
det röra sigom enstakabiståndtill mat, logi och resekostnaderför att den enskildeska
kunnata sigtiilbaka till hemlandet. Socialstyrelsensvägledningindikerar vidare att
anledning finns att göra en annanbedömning ifrågaom barn, bådevad gäller vad som
utgör en akut nödsituation ochvilka åtgärder myndighetenär skyldigatt vidta för att

9 Socialtjänstlagen 2a kap 1§
9RÅ1995ref70
1“ HFD 2011 ref.49
“Socialtjänstlagen kap 2§
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samtyckeoch under fullständig friviilighetm. Undantagkanbaragörasom det krävsför
att skyddabarn och ungafrån mycketallvarligamissförhållanden. Sådana
tvångsingripandenreglerasi lagenmed särskildabestämmelserom vård av unga(LVU).

Ansvaretför att skyddabarn och ungasträckersigalltså längreän det generellaansvaret
för vuxnaslevnadsförhållanden”.Socialnämndernaskaverkaför att barnväxerupp
under trygga förhållanden och när omständigheternaär mycketallvarliga,kan
socialnämnden ingripa mot vårdnadshavares och beslutsmogna ungdomars vilja för att

ge nödvändigt stöd och skydd. Socialnämnderna har en skyldighet att inleda utredning
för att klargöraom barn och familjer har behovav stöd ochskydd". Ansvaretgäller alla
barn, besökare, asylsökande, barn till migrerande arbetare, personer som håller sig

undanverkställighet av beslut om avvisningeller utvisningsamtpersonersom befinner
sigi landetutantillstånd,tex. minderårigaunionsmedborgare”.

Förutsättningarnaför tvângsâtgärderkan bli aktuella vid 1}brister i barnetshemmiljö
och/eller2)barnetsegetdestruktivabeteende"l bådafallmåstesituationeninnebära
en konkret och påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Bedömningen innefattar å
ena sidan barns rätt till stöd och skydd och, å andra sidan, barns och vuxnas rätt till

privat- och familjeliv. Socialnämndens ansvar när det gäller barn som vistas i Sverige
medtidsbegränsaduppehållsrätt eller som papperslösaunder utsatta förhållandenär
inte enkelt. Det finns en rad rättsliga oklarheter vad gäller minderåriga
unionsmedborgaresrätt till socialt stöd och skydd.

Enutvisninghindrasinte av att ett barn är omhändertaget avmyndigheterna,oavsett
omdetskermedstödavsocialtjänstlagenellerLVU”.Omett barnsrätt att vistasi
Sverigeupphör,och barnet skautvisasär tanken att ansvaretför barnetsförhållanden
ska övertas av myndigheter i hemlandet. Det särskilda ansvaret för barn som
socialnämndernahar gör dockatt barn som placeratsmedande vistasi Sverigeinte kan
skickashem till sina hemländer hur som helst. Ett samarbetemedsocialamyndigheter i
hemlandet måste eftersträvas, inte minst i situationer där barn placerats av svenska
myndigheter pågrund av brister i föräldrars omsorg.

Uppsökandeverksamhet

Socialtjänstens har ett ansvar för att arbeta uppsökande. Socialnämnden ska göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandenaoch genomuppsökandeverksamhetoch påannat
sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Det innebär ett ansvar för
att haen uppsökandeverksamhet, att upplysaom socialtjänstenocherbjuda grupper
och enskilda sin hjälp.

Nämnden ska sprida kunskap om de olika stöd och hjälpinsatser som kan ges enskilda

2°Socialtjänstlagen 1kap 1§,3 kap 5§
21Socialtjänstlagen 5 kap 1§
2?Socialtjänstlagen 11 kap1-2 §§ och 10§
23Socialstyrelsen, Utreda barn och unga, Handbok för socialtjänstens arbete enligt
socialtjänstlagen, 2015
34LVU2 och 3 §§
35LVU 21a§
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Ska minderåriga unionsmedborgare alltid definieras genom sina föräldrar?

Kan de ha en förlängd uppehållsrätt på andra grunder än vuxna eller är ett barns

uppehållsrätt alltid kopplad till dessvårdnadshavares?
Ska minderåriga unionsmedborgare behandlas sämre än papperslösa barn p g a

av en otydlig reglering?

Skaminderårigaunionsmedborgare,som inte harskolplikt men väl en rätt till
skolgång, erbjudas skola?
Vad gäller för barn som saknar, eller förflyttar sig utan, vårdnadshavare?

Ochvad gäller för barn som självaär ekonomisktaktivaeller självförsörjande?

Socialtjänstlagenställer upp krav på socialnämndensagerandefrämst med tanke på
barnsbehov där förutsättningen är att tillgång finns till samhälletövriga insatser.Förde
utsatta unionsmedborgarnafinns inte någonsjälvklartillgångtill de normalt sett
förväntade insatsernasåsomskolgång,sjukvård,arbete ochboende.Det medför att den
situation som uppstått ger kommunen ett långtgåendeansvarför denna utsatta grupp
men inte rimliga möjligheter att faktiskt kunna ta det ansvaret.

r
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Motion 2016/291 -om uppsökande verksamhet med rådgivning och
information till utsatta EU-medborgare

BAKGRUND

Rubricerad motion har inkommit från Feministiskt Initiativ, undertecknad av Beatrice
Björkskog. Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet
att genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala kommun
information och rådgivning på modersmålet om till exempel möjligheter till bostad, arbete,
eget företagande, svenskundervisning, skolgång, inskrivning på Arbetsförmedlingen, sam-
ordningsnummer samt om vilka möjligheter som finns för de som är i behov av sociala
tjänster, sjukvård och tandvård.

[motionen ger motionären exempel på initiala hinder som aktuell svensk lagstiftning innebär
för utsatta EU-medborgare när de kommer till Sverige för att arbeta.

YTTRANDE
Sala kommun använder tillgängliga resurser för de åtaganden kommunen har enligt gällande
lagstiftning. För utsatta unionsmedborgare finns inte någon lagstadgad tillgång till insatser
såsom skolgång, sjukvård, arbete och boende.

Med stöd av socialtjänstlagen kan akuta insatser (nöd) komma i fråga efter individuell pröv-
ning. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att ta hänsyn till barn i bedömningen av behovet av
bistånd.

Kompetensreglerna i kommunallagen innebär att kommuner inte kan göra mer än vad som är
stadgat i svensk lagstiftning, hur vällovligt syftet än kan tyckas. Varken svensk lagstiftning
eller EU-rätten ställer krav ifråga om vilka rättigheter som ska ges utsatta unionsmedborgare.

Arbete pågår inom EU,på regeringsnivå och inom SKLgällande rättsläget för aktuell mål-
grupp. inom vård och omsorg, Sala kommun, har en analys av lagstiftning gjorts angående
förutsättningar för uppsökande verksamhet, rådgivning och information till utsatta EU-
medborgare i Sala.

Jane Allansson

Utredare
jane.a!lansson@sala.se

Direkt: 0224774 70 13

SALAKOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1
Kommunstyrelsens förvaltning Vaxel: 0224-74 70 00
Box 304 Fax:0224—188 5D

733 25 Sala kommuninlofêisalase
www.5ala.5e
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Svar på motion -om uppsökande verksamhet med rådgivning och
information till utsatta EU-medborgare
Beatrice Björkskog (FI) inkom den 26 februari 2016 med rubricerad motion.
Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till lämplig verksamhet/enhet att
genom uppsökande verksamhet ge utsatta EU-medborgare som vistas i Sala
kommun information och rådgivning på modersmålet om till exempel möjligheter
till bostad, arbete, eget företagande, svenskundervisning, skolgång, inskrivning på
Arbetsförmedlingen, samordningsnummer samt om vilka möjligheter som finns för

de som är i behov av sociala tjänster, sjukvård och tandvård.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.
Av yttrandet framgår att Sala kommun använder tillgängliga resurser för de
åtaganden kommunen har enligt gällande lagstiftning. För utsatta
unionsmedborgare finns inte någon lagstadgad tillgång till insatser såsom skolgång,
sjukvård, arbete och boende.

Med stöd av Socialtjänstlagen kan akuta insatser komma i fråga efter individuell
prövning. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att ta hänsyn till barn i bedömningen
av behovet av bistånd.

Kompetensreglerna i kommunallagen innebär att kommuner inte kan göra mer än
vad som är stadgat i svensk lagstiftning, hur vällovligt syftet än kan tyckas. Varken
svensk lagstiftning eller EU-rätten ställer krav ifråga om vilka rättigheter som ska
ges utsatta unionsmedborgare.

Arbete pågår inom EU, på regeringsnivå och inom SKL gällande rättsläget för aktuell
målgrupp. Inom vård och omsorg, Sala kommun, har en analys av lagstiftning gjorts
angående förutsättningar för uppsökande verksamhet, rådgivning och information
till utsatta EU-inedborgare i Sala.

Min uppfattning är att akuta insatser görs på lämpligt sätt vid behov efter individuell
prövning, varvid särskilt uppmärksammas barn situation. jag anser clock inte att det
utöver den verksamhet som bedrivs idag ska tillföras ytterligare resurser för att
bedriva uppsökande verksamhet för att ge information och rådgivning på
modersmålet.

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

att avslå motionen.

   Carola Gunnarsson
Kommunstyrelsens o
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