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

Motionären föreslår:

0 att Sala kommun skyndsamt utreder möjligheterna att starta ett eller flera

projekt med hjälp av medel från Feed-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 ["tigger") 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

I 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 Feads övervakningskommittés urvalskriterier kan ansökan med fördel
göras för kommande programperiod.
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l beslutsunderlaget bör Feadsmålgrupp ingå som en deli ett större sammanhang
där behov av insatser för socialt utslagna analyseras och prioriteras. I Salakommuns
antagna EU-strategi står bland annat "Ansökan om stöd ska alltid utgå från
verksamhetens och/eller samhällets behov och inte från EUzsfonder och program.
När verksamhetsanalysen är genomförd, Utvecklingsområden är framtagna och
projektidén 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 2018och/eller våren
2019.

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 Salakommuns EIU-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.
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Carola Gunnarsson [C .x
Kommunstyrelsens ordförande
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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 pä 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

Iis:

e att ha realistiska möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden och i stället

samlar in pengar ("tigger"] för sin försörjning.
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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.
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Sammanfattning
Ansökan om medel från Fead under den första utlysningsperioden har inte gjorts. Om verk-
samhetsanalys och utvecklingsområdenl leder till beslut att arbeta med projekt som uppfyller
Feads övervakningskommittés urvalskriterier kan ansökan med fördel göras för kommande
programperiod.
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I beslutsunderlaget bör Feads målgrupp ingå som en deli ett Större sammanhang där behov av
insatser för socialt utslagna analyseras och prioriteras.
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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
2020-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.
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1Se Sala kommuns EU-strategi, beslutad av Kommunfullmäktige 2016-05-30
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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.Kravetär ävenatt sökandekan liggaute medpengarunder projektets
gång.

Programperiod
Utlysning den första programperiodenvar 2015-04-30till ochmed 2015-06-17.Nästa
utlysningsomgång för Feadberäknas 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. Proiektet "Makesense"i Härnösandsyftar tili socialinkludering ochegenmaktför 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. Proiektet "Digniti Omnia"i Växiöhar målet ett värdigare liv för alla och fokuserarpåatt
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. Proiektet "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-
värd 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. Proiektet "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 spräktolkar 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 pä 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 om stöd ska alltid utgåfrän
verksamhetens och/eller samhällets behov och inte från EU:sfonder och program. När
verksamhetsanabøsen är genomförd, utveckllngsområden 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
EUzsfonder och program. När verksamhetsanalysen är genomförd, Utvecklingsområden är
framtagna och projekttiden är förankrad är det aktuellt att söka stöd."

[Jane Allansson
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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 kommunfulhnäktige om utsatta EU-

medborgare. l denna kompletterande motion vill vi yrka 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 avvåra

yrkanden stämmer väl överens med kriterierna för ansökningar till fonden.

Målet med Feed-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 formema 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. Det går ut på att ge ett värdigare liv för
EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige, är hemlösa, chanslösa på arbetsmarknaden och

står utan försörjning.

Fonden syftar till att bistå de utsatta med insatser som kan underlätta deras svåra situation i

Sverige under den tid de är här. Fokus ligger på behov utifrån hemlöshet, ohälsa och avsaknad

av information och stöd på modersmålet och med inriktning mot de EU-rnedborgare som
betraktas som ekonomiskt inaktiva och vistas i Sverige kortare tid än tre månader, eller vistas

i Sverige längre tid men trots detta fortsätter att vara ekonomiskt inaktiva. Ekonomiskt inaktiva

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"j för

att klara sin försörjning.

Några exempel som ges i programinformationen på vad fonden kan användas för, är:

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 rutiner ska kunna upprätthållas.
o information och andra insatser som syftar till att förbättra hälsa eller förebygga ohälsa.

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 infalla i juni månad. Möjligheten
för att ansöka öppnas efter 1 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.
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.

Sala, den 27 april 2015

Med bästa hälsningar,    
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Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala
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§ 100 Frågor från Beatrice Björkskog (Fl) till kommunalrådet

INLEDNING
Beatrice Björkskog (Fl) ställer två frågor till kommunalrådet Carola Gunnarsson (C):

Tak över huvudet för utsatta EU-Inedborgare.

Har Sala kommun ansökt om medel från Fead?

Konnmunalrådet Carola Gunnarsson [C] besvarar frågorna.

Justerandessign Utdra85h€'5WFk3”d9
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Har Sala kommun Ferrrinistiskt initiativ

ansökt om medel från Fead?
I april lämnade Feministiskt initiativ Sala in en motion om att söka medelfrån fonden Fead för
bistånd till utsatta EU-medborgare i Sala kommun.

 

Fondensyftar till att bistå de utsatta med insatser som kan underlättaderas svåra situation i
Sverige underden tid de är här. Fokus ligger på behovutifrån hemlöshet,ohälsa och avsaknad
av information och stöd på modersmålet och med inriktning mot de EU-medborgare som

betraktas som ekonomiskt inaktiva och vistas i Sverige kortare tid än tre månader,eller vistas

i Sverige längre tid mentrots detta fortsätteratt vara ekonomiskt inaktiva.

Kriterierna för vad Feads medelkan användas till överensstämmer med en rad av de yrkanden

Fi Sala hade i den andra motion vi lämnade in vid samma kommunfullmäktigesammanträde,

som till exempel projektpersonal, uppsökande verksamhet, tolkning, rådgivning, information,

grundläggande språkundervisning och insatser för att hygien och dagliga rutiner ska kunna
upprätthållas.

Vi yrkade på att medel skulle sökas i juni månad såatt ett första projekt kunde startas upp
under hösten 2015.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Carola Gunnarsson (C):
o Har Sala kommun ansökt om medel från Fead för biståndtill de utsatta EU-medborgare

som vistas i vår kommun?
o Om svaret är nej, vad beror detpå?

Sala, den 22 september 2015

Med bästa hälsningar,

Beatrice Björkskog, gruppledare, Feministiskt initiativ Sala
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