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Till Sala kommunfullmäktige .

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 försöijningsmöjligheter.

En hel del av dem, framför allt barnfamiljer, har även en önskan om att stanna här i landet; att
lära sigsvenska, söka arbete, bosätta sighär och skapa sig den framtid de inte ser isina
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 iSverige krävs ofta kunskaper idet svenska språket. För att få delta i
svensktmdervisning hos SFI krävs iallmänhet antingen folkbokföring eller bosättning iden
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 ståri
vägen för den uppehållsrätt som krävs för möjlighet till språkundervisning.

Ett annat problem år avsaknaden av personnummer. För att få personnummer krävs
folkbokföring iSverige, 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, isamband med inskrivning som arbetssökande.

Det här är bara ett par exempel på de initiala hinder som möter den EU-medborgare som vill
försörja siggenom 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 vågen till ett arbete. Ett sätt att hjälpa till med att undanröja hindren
år 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 idet
svenska samhället, för dem som önskar stanna här.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
o 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 är i behov av
sociala tjänster, sjukvård och tandvård.

Sala, den 29 februari 2016

Med bästa hälsningar,

 
    "luBjörkskog,gruppledáré, Feministiskt initiativ Sala
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Motion om uppsökande verksamhet med rådgivning och
information till utsatta EU-medborgare

INLEDNING
Kommunstyrelsen begär vård-och Omsorgsnämndens yttrande över motion
om Lippsökande verksamhet med rådgivning och information till utsatta
EU-medborgare.

Beredning
Bilaga VON 2016/62/1. Förslag.

Verksamhetsutvecklare Kirsi Kirpislidis föredrar ärendet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar
att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att anta 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

Utd ragsbestyrka nde
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MISSIV

Motionomuppsökandeverksamhetmedrådgivningochinformationtill
utsattaunionsmedborgare

Motionochyrkande
Förslagetäratt SalakommunskabistådeutsattaEU-medborgarna(unionsmedborgare)
somsökersighitmedrådgivningochinformation.Syftetäratt förenklaochförkorta
vägentill försörjninggenomarbeteochunderlättafördemsomönskarstannaiSverige.
Derasvägini samhälletskaunderlättas.Kommunfullmäktigeskauppdraåt lämplig
enhetatt arbetameduppsökandeverksamhetriktadmotutsattaunionsmedborgare.

Denuppsökandeverksamhetenskainnefattainformationochrådgivningpå
unionsmedborgarensspråkom möjligheternatill bostad,arbete,egetföretagande,
svenskundervisning,skolgång,inskrlvnlngpåarbetsförmedlingensamordningsnummer
samt vilkamöjlighetersomfinnsfördemsomär i behovavsocialatjänster,sjukvårdoch
tandvård.

Ärendet
Detär ett problematt EU:sregleringintetar hänsyntili attävenekonomisktsvaga
unionsmedborgareharrättattutnyttjarättentllldenfriarörligheten.Deanvändersig
avrättenföratt förändrasinsituationsominbegriperfattigdom,diskrimineringoch
stora socialaskillnader.Även om solidaritet betonassomett grundläggandevärde i EU-

fördragenställerEU-rätteni principintenågrakravpåmedlemsländernaifrågaomvilka
rättighetersomskagesdessautsattaunionsmedborgare.

Vårdochomsorgsnämndenharutifrånnationelllagstiftningett ansvarfören
uppsökandeverksamhetmotutsattagrupperi samhälletochett ytterstaansvarför
personer somvisatsi kommunen. Nämnden ansvararäven för att bevilja biståndutifrån

enansökanellerett behovavskyddefteren Individual!prövningavbiståndföratt
uppnåenskäliglevnadsnivâ.

Uppsökandeverksamhet '
Vårdochomsorgsnämndenansvararför uppsökandeverksamhet,att görasigväl
förtrogenmedlevnadsförhåilandenaochpåannatsättfrämjaförutsättningarnaför
godalevnadsförhållanden.Det innebäratt upplysaomsocialtjänstenocherbjuda
grupperochenskildai kommunenstödochhjälp.ldetuppsökandearbetetkansägas
ingåatt spridakunskapomde olikastödochhjälpinsatsersomkanerbjuds.

AnsvaretsträckersiginteutanförSalakommunsomgeografisktområde,ett undantag
ärom nämndenplaceraten individi annankommun.Hurnämndensansvarfaktisktser
ut för utsattaunionsmedborgaresomvistasi kommunenochsomintesökerbiståndär
utifråndettaotydligtochdärförenfrågaöppenförtolkning.

Klartär att utsattaunionsmedborgaresomuppenbartleverI misär,tex. soverpågatan,
börsökasuppocherbjudainformationochi vissmånstödochhjälp.Vidareska
utredningstartasomdetinkommerinformationomatt barnriskerarfarailla.Omdet

SALAKOMMUN Besöksadress:Fredsgatan23,Sala
Vård-ochomsorg Växel:D224-74'HJ00
Box304 Fax:0224-192 98
133 25Sala vard.o:h.omsorgsforvaltnlngen@sa1a.se

www.saIa.se
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ocksåingåratt meraktivtsökaupp utsatta unionsmedborgareär däremotoklart. Föratt
Vårdoch'omsorgsnämndenskakunnaarbetaeffektivtmed?uppsökandeverksamhet
behöver dock kommunstyrelsen tydliggöra vilket stöd och hjälp som ska kunna

erbjudas?Enrimligtolkningskullekunnavaraatt akut nödbör lindras.Men hur mycket
resurserskaläggaspåunionsmedborgaresomformellt sett lnte är kommuninnevånare?
Denfrågasomocksåuppkommerär hur fråganskalösasnär individernaåterkommerhit
och det upprepasochdet blir en återkommandeakutinsats?

Kommunensom helhetbehöveren bättre kännedomom de utsatta
unlonsmedborgarnasförhållanden,för socialnämndensdel medsärskiltfokuspå
eventuellabarn.Unionsmedborgarekanåkafram ochtillbakaövergränsenvar tredje
månadochdåi praktikenbo i ett annat medlemslandundermycketlångtid utanatt för
denskull räknassom"rättsligt bosatt". Vadbetyderdet i realitetenför ett barn?

Detbehövsdärförenvälgenomtänktövergripandekommunalstrategiför arbetet med
utsatta unlonsmedborgare.Strateginbör byggapåen ingåendeanalysochkunskapom
målgruppen.Denbör bl.a.omfatta hur stor gruppenutsattaunionsmedborgareiSalaär,
om det ingårbarnochhurdeserpåsinegensituation.Deutsattaunionsmedborgarna
är inte en homogengrupputan individernakanha mycketolikaönskemål.

Enfrågasomocksåbehöverundersökasoch analyserasär vilkainsatsersomska
erbjudas och l vilken omfattning. De öppna insatser som ev. ska erbjudas, som inte

avserindividuellt prövatbistånd,måsteerbjudasenligtKommunallagen,t.ex. stödi form
av natthärbärgem.m.Detär ett ansvarför kommunstyrelseninteVårdoch
omsorgsnämnden.

Möjligheten att få Individuelltbistånd
Detär idagnämndernai egenskapavförvaltningsmyndigheter,främstdå inom
socialtjänsten och skolan, som har att hantera och bedöma frågor om individuellt

bistånd.Vilkakravsomkanställasi det enskildafallet är dockotydligt. Det innebäratt
stora grupperav unlonsmedborgare,varav mångabarn,riskeraratt hamnai ett rättsligt
vakuum.Frågorsomberörbarnsbästasomkanaktualiserasochdärsvarbehövsär:

Ska minderåriga unionsmedborgare alltid definieras genom sina föräldrar?

Kandehaen_förlängduppehållsrätt påandragrunderänvuxna.ellerär ett barns
uppehållsrättalltidkoppladtill dessvårdnadshavares?

o ska minderårigaunlonsmedborgarebehandlassämreän papperslösabarnp g a
av en otydlig reglering?

o Skaminderårigaunionsmedborgare,som inte harskolpliktmenväl en rätt till
skolgång,erbjudasskola?
vad gällerför barnsomsaknar,eller förflyttar sigutan,vårdnadshavare?
Ochvadgällerför barnsomsjälvaär ekonomisktaktivaellersjälvförsörjande

Socialtjänstlagenställeruppkravpåsocialnämndensagerandefrämst medtankepå
barns behov där förutsättningen är att tillgång finns till samhället övriga insatser. För de

utsatta unlonsmedborgarna finns inte någon självklar tillgång till de normalt sett

förväntade insatsernasåsomskolgång,sjukvård,arbeteochboende.Det medföratt den
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situation somuppstått gerVårdochomsorgsnämndenett långtgåendeansvarför denna
utsattagrupp men inte rimligamöjligheteratt faktiskt kunnata detansvaret.

För en lagenllgt och effektiv hantering samt för att undvika kostsamma placeringar

behöverVård och omsorgsnämndenupprätta tydliga styrdokumentför hanteringeni
samverkanav kommunensolikaverksamhetsområden,skolan,socialtjänsten,
lokalförvaltarna,Salabostäderetc.Styrdokumentenbör särskilthafokuspåhur
kommunensinsatserskatillgodoseen rättssäkerbehandlingpålikavillkorsamtbarns
bästa i arbetet med utsatta grupper såsom unionsmedloorgare och papperslösa.

Synpunkterpå förslaget
Viktigaförutsättningar för att kunnaarbetaeffektivt med utsattaunionsmedborgareär
att arbetet tillförs både information och resurser.Arbetet bördärförkopplastill
kommunensEU-strategioch möjligheternaatt sökamedelför att utveckladetta arbete
bör undersökas

Omförslagetskagenomförasbehöverresursertillföras. Vidarebehövsför att kunna
informera om rättigheter pådet egnaspråket tillföras resurseriform avtillgångtill
personermed rätt språkkompetensmen ocksåinformation om kommunensstrategi, hur
kommunenställer sig ifrågaom arbetet meddennagrupp,särskiltdåmedtanke på
tillgångentill skolaför barntill utsattaunionsmedborgare.

Förslagtill beslut
Nämndenföreslås besluta

att

at_t

Bilagor:

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

EU-medborgaresom vistas i Sverige-Del 1 Legal vistelse eller inte?-analysfrån JP
Infonet Förlag

EU-medborgaresom vistas i Sverige-del 1Kommunens ansvar- analysfrån JP
lnfonet Förlag
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Analys av lagstiftning och förutsättningar med anledning av motion -
uppsökandeverksamhet,rådgivningochinformation,till utsattaEU-
medborgare

uppehållsrättenligtEU:sregelverk
Rörlighetsdirektivetgermedborgarei EU:smedlemsländer(unionsmedborgarelrättatt
vistats i andra EU/EESländer än det egna‘. Det medför att de får vistasi Sverigeutan
kravpåatt haett uppehållstillstånddåde haruppehållsrätt.uppehållsrättären rättför
unionsmedborgareoch deras familjemedlemmar att vistasi Sverigetre månader och
ävenefterdeförstatre månaderutanuppehållstillståndomunionsmedborgaren
uppfyllervissakrav.DetendasomegentligenkrävsärgiltigtIDellerpass.

EU-rättendelarinunionsmedborgarei tvågrupperekonomisktaktivaochekonomiskt
ickeaktiva.Tillde ekonomisktaktivaräknasarbetstagareochegenföretagare,ochtillde
ekonomisktickeaktivaräknasarbetslösa,studenter,pensionärerochövriga
unionsmedborgaresominteäryrkesverksammai traditionellmening.
Rörllghetsdlrektivetbehandlarfri rörlighetoavsettom unionsmedborgarnautövar
ekonomiskaktivitetellerinteochomfattarävende ekonomisktickeaktiva.Detinnebär
en positivsärbehandlingav unionsmedborgarenär de användersigav sinrätt till fri
rörlighetjämförtmedmedborgarefråntredjelanddv sutanförEU/EES.Omen
unionsmedborgareuppfyllervissavillkorharpersonenautomatisktuppehållsrätt,en
rätt att uppehållasigi ett annatEU-land.Uppehållsrättenkandelasin i tre kategorier:

0 Tidsbegränsaduppehållsrätt: rätt att vistasupp till tre månader utan andra krav
änatt haett giltigtidentitetskortellerpass,sålängeunionsmedborgareninte
blir en orimlig belastningför den mottagande statenssocialabiståndssystemz,

I Förlängduppehållsrätt:rätt att vistaslängretid äntre månaderunder
förutsättning att unionsmedborgarenär anställd eller egenföretagarei
vistelsestateneller"föregenochsinafamiljemedlemmarsräkninghartillräckliga
tillgångarför att inte bilen belastningför den mottagande medlemsstatens
socialabiståndssystemundervistelsen,samtharenheltäckandesjukförsäkring
somgäller i den mottagande medlemsstaten? samt

o Permanentuppehållsrätt:rätt att stannaivistelsestatenefteratt hahaft
uppehållsrättunderenperiodavfemår?

Motsvarandereglerharinförtsi svenskautiänningslagenskapitel3asamt,ifrågaom
utvisning/avvisning,i kapitel8. Medlemsstaternafår intediskriminera
unionsmedborgarepågrundav nationalitet.Detställshögakravpålikabehandling,att
behandlanationellamedborgareochunionsmedborgaresomuppfyllerkravenför
uppehållsrättpåsammasätt.Detfinnsendasttvåundantagtill
iikabehandllngsprincipen,nämligenatt denmottagandestatenunderdeförstatre

1EU:sdirektiv 2004/ 38/ EG,Utlänningsiagen3a kap
2EU:sdirektiv 2D04/3B/EG, artikel 6.1 och14.1
3EU:sdirektiv2004/38/EGartikel7.1ochEU-domstolensmålC-140/12,2013-09-19
4 EU:sdirektiv 2004/38/EG, artikel 16

SALAKOMMUN Besöksadress:Fredsgatan23, Sala
Värd-ochomsorg Växel:D224-'M7000
Box304 Fax:0224-192 98
133 25 Sala vard.och.ornsorgsforvaltnlngenêbsala.se
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månadernainte skyldigatt beviljasocialtbiståndeller ge rätt till-studiestöd?l övrigtgska

unionsmedborgarebehandlaspåsammasätt somnationellamedborgare.

Efterdetreförstamånadernaär uppehållsrättenvillkorad.Allaunionsmedborgarehar
rätt att uppehållasiginom enannanmedlemsstatunder längretid äntre månaderom

unionsmedborgaren tillhör någon av kategoriernas

o Ärarbetstagareelleregenföretagarei Sverige
Är arbetssökandeoch har en verkligmöjlighet att få enanställningl Sverige

c Är inskrivensomstuderandevid erkändutbildningsanstalti Sverigeochenligt
försäkranhartillräckligamedel för sinochfamiljensförsörjningsamt
heltäckandesjukförsäkringför sigochfamiljen

o Hartillräckligamedel för sin ochfamiljemedlemmarnasförsörjningochen
heltäckandesjukförsäkringför sigoch familjen

I korthet betyderdetta alltsåatt medlemsstaternainte harnågonskyldighetatt, under

uppehåiietsförsta tre månader,beviljasocialtbiståndsamtatt uppehållsrättenefter de
treförsta månadernavillkorasavatt unionsmedborgarenhartillräckligatillgångarför att

kiarauppehålletoch en heltäckandesjukförsäkring.Om enunionsmedborgareefter de

tre första månadernainte uppfyller dessakriterier gäller inte längreuppehålisrätten,det
viii sägapersonenkanutvisas.

Denregleringsomfinns innebäratt personermed uppehållsrättinte får avvisasmed
grundenatt de inte har tillräckliga medelför vistelsen.Omdedäremot utgör en
belastningför bistândssystemetfår en avvisningske.Enawisning får dockinte varaen

automatiskföljd avatt biståndssystemetanlitats.Detkrävsatt systemetanvändsmer än

enstakagångerför att det skakunnabli aktuellt. Det är Migrationsverketsombeslutar
om avvisningoch polisensomverkställerdet.

Det är socialnämndensomharvetskapenom biståndssystemetbelastasmendet finns
ingenmöjlighet för socialtjänstenatt meddelaMigrationsverketeller Polisenom detta

dåsekretessbrytandebestämmelsersaknas.Endastom poliseneller Migrationsverket

explicit efterfrågar informationen för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd, som

varaktigt bosatteller för verkställighetav avvisning/utvisningkanuppgiften lämnas7.

Att en unionsmedborgarehar uppehållsrättinnebäratt henskalikställasmedsvenska

medborgareoch behandlaslikvärdigt enligt nationell lagstiftning,ävenunderde första
tre månaderna.Det innebär inte med automatikatt unionsmedborgarenhar rätt till

insatsen/biståndetmen ansökanskaprövassomför svenskamedborgare.Härska
noterasatt tremånadersperiodernakan upprepas,sålängeunionsmedborgarenlämnar

vistelseorten och återkommer, ett obegränsat antal gånger. Det innebär att en

unionsmedborgaresom harkorta avbrott i sinvistelsekanha uppehållsrätten längretid

ävenom hen inte hartillräckligatillgångarochförsäkringar.

5EU:sdirektiv 2004/3B/EG, artikel 24.2
5EU:sdirektiv 2004/38/EG,artikel 7.1
7Utlänningslagen 17 kap 1§
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Myndighetenbehöverdärför först göra en bedömningav uppehålisrätten.uppehållsrätt
innebär en rätt att vistats i Sverige. vistelse längre än 3 månader räknas som legal om

unionsmedborgarenär arbetstagareeller arbetssökande.I ett andrastegbedömssedan
rätten till förmån/insats/biståndpå motsvarandesätt somför svenskamedborgare.

Socialtjänstensansvar-bistånd

Närdet gäller unionsmedborgaresmöjlighet att bosättasigi andramedlemsstaterställs
det krav påatt dessainte skaliggavärdlandetsvälfärdsystemtill last.EU-rättentillåter
alltså att stater i vissafail undantarunionsmedborgarefrån socialtpistånd. Ett sådant
undantagfinns dock inte i socialtjänstlagen.Det är idaginte möjligt för socialnämnden
(Vårdochomsorgsnämnden)att undantavissagrupper från socialtbistånd.

Sociainämndernahar ett yttersta ansvarför alla somfysisktvistasi kommunens'oavsett
medborgaskapeller legalvistelse.Det yttersta ansvaretär ett skyddsnätnär ingenannan
tar ansvar.Omfattningenavskyldighetenär bl.a. beroendeavvisteisensvaraktighet.
Unionsmedborgaresomvisatshär kandärför ansökaom biståndochkommunenmåste
alltid prövaen sådanansökan.Prövningenvisarsedanom rätt tili biståndfinns.

Det innebär att unionsmedborgaresom normalt sett är bosatt/haruppehållsrätt i
Sverige,med vilket menasatt de harsin egentligahemvisthär,samtuppfyller kravenpå
rätten till biståndskabeviljasdetta. Berörd personmåstedockansökaom önskatstöd
och hjälpoch samtycketill att en utredning görs. Förövrigapersonerinnefattar ansvaret
akuta insatserav mer tillfällig karaktär”. Unionsmedborgaresomvisatsi kommunenmen
är bosatta utomlandskan inte få biståndför behovutanför Sverigesgränser.

Detta innebär att unionsmedborgare som vistas i kommunen illegalt som huvudregel

inte har rätt till bistånd men att akuta behov ska tillgodoses. De unionsmedborgare som

reser fram och tillbaka meiian Sverige och sitt hemland, där de har sitt hus och sin familj,

bör kunna bedömashasin bosättningskommunihemlandet. Detinnebäratt endast
akuta insatserkankomma ifråga. Det bör dock noterasatt enansökanfrån en
unionsmedborgareutan uppehållsrättkan ge rätt tiil biståndför akuta behovochatt
sådant bistånd inte får villkorassåatt medverkani den egnautvisningenkrävs.Noteras
bör också att en ansökan av unionsmedborgare som vistas länge iSverige ska ha en mer

utvidgadprövning”.Bedömningenäralltid individuell.

Finnsbarnmedi bildenmåstebedömningenalltidta hänsyntill barnetsbästa.”Bistånd
tiil akuta åtgärder rörande barnmåstedärför bedömasmergeneröstän när baravuxna
är berörda. Fråganär dåvad innebörden avakuta behovär ochvadsominnefattasi en
nödsituation. Det är inte definierat i lagstiftning eller praxis.EnligtSocialstyrelsenskan
det röra sigom enstakabiståndtill mat, logi och resekostnaderför att den enskildeska
kunna ta sig tillbaka till hemlandet. Socialstyrelsens vägledning indikerar vidare att

anledningfinns att göraen annanbedömning ifrågaom barn,bådevadgällervadsom
utgör en akut nödsituationochvilka åtgärder myndighetenär skyldigatt vidta för att

i' Socialtjänstlagen 2a kap 1§
9RÅ1995ref 70
1°HFD2011ref.49
“Socialtjänstlagen kap2§
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avhjälpasituationen.".Enannanfrågaärhur längesituationenkansessomakut.Frågan
harprövatsiettmålgällandeenmansomvarpapperslös”.Domstolenkonstateraratt
akut biståndinte kanfortgå hur längesomhelst utan att biståndetefter en visstid
måsteövergå'till stöd utifrån individensbehovpålängresikt. Liknandesituationerkan
uppkomma även för unlonsmedborgare som vistats l Sverige utan förlängd uppehållsrätt

underen längretid. Detfinns ävenunionsmedborgaresomlämnatsitt landför att skapa
sigett bättre liv här i Sverige.Fördessaskaansökanprövasenligt lagensförutsättningar.
Det innebären prövningavrätten till biståndför att tillgodosebehovför en skälig
levnadsnivå”.inteendastenprövningavakutabehovföratt lindranöd.

I nämndensansvaringåratt undervissaförutsättningar erbjudabiståndtill personeroch
familjer sominte på annatsätt kanuppnåskäliglevnadsnivå.Biståndkanantingenvara
ekonomiskt(s.k.försörjningsstöd)eller inriktat på Iivsföringeni övrigt,dvs.andratyper
av insatser.Biståndkanbeviljasi de fall dären enskildinte kantillgodosesinabehovpå
egenhandeller få demtillgodoseddapåannat sätt. Vadsomavsesmedskälig
levnadsnivå har inte närmare angivits utan tolkas och bedöms med utgångspunkt i den

tidochdeförhållandenundervilkadehjälpbehövandelever”.Begreppetskaförståsså
att hjälpen inte endastskafokuserapådet mest nödvändigautanvaraavvisskvalitet
samt utformassåatt den enskildegesmöjlighet till att bli självförsörjande.Omfamiljen
harbarnskabarnetsbästabeaktas.

Bedömningav barnsbästa
Det ställsupp krav påatt allabarnsomvistasi Sverigehar rätt till socialtstöd ochskydd,
hälso-ochsjukvårdsamtutbildning”.Barnharspecifikarättighetersomär regleradei
internationella konventioner,Europarättoch nationell lagstiftningsåsomskollagenoch
socialtjänstlagen.Detär vårdnadshavarensom primärt haransvaretför att försörja och
tillgodosebarnetsbehov”.Omvårdnadshavareninteförmårdettaharsamhälletett
ansvaratt tillgodosebarnsbehovgenomolika insatser.Försådanainsatseransvararde
kommunala nämnderna. Normalt sett räknas en basnivå av barns bästa omfatta tillgång

till ett stabilt boende,kläder,matoch möjlighet tili skolgång.

Närdet gäller insatserochåtgärdersomrör barn skamyndighetenalltid beaktabarnets

bästa,vidbeslutellerandraåtgärderskabarnetsbästavaraavgörande”.l förarbeten
betonas att åtgärder som rör barn inte förutsätter att barnet påverkasdirekt utan det

kan även vara åtgärder som indirekt rör barnet. Exempelvis att vuxna personer som

finnsi barnetsfamiljfårbästamöjligastöd”.

Allaåtgärder enligt socialtjänstlagensomsocialnämndenvidtar skabyggapå respektför

självbestämmandeoch integritet. Det innebär att insatsergesmedden enskildes

12Socialstyrelsen,Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES,en vägledning
13HFD2014, ref 37
14Socialtjänstlagen 4 kap 1§
15Prop. 1979/80:1 Om socialtjänsten 3.186
15Barnkonventionen artikel 2
*7Föräldrabalken6 kap
19Socialtjänstlagen1kap2§
19Prop.1996/97:124-Ändringi socialtjänstlagen5.100
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samtyckeochunderfullständigfrivillighetzll.Undantagkanbaragörasomdetkrävsf_ö_r.
att skyddabarnoch ungafrån mycketallvarligamissförhållanden.Sådana
tvångsingripandenreglerasi lagenmed särskildabestämmelserom vård av unga(LVU).

Ansvaretför att skyddabarn och ungasträckersigalltså längreän det generellaansvaret
för vuxnas levnadsförhållanden”. Soclalnämnderna ska verka för att barn växer upp

undertryggaförhållandenoch näromständigheternaär mycketallvarliga,kan
socialnämndeningripamot vårdnadshavaresoch beslutsmognaungdomarsvilja för att
ge nödvändigtstöd och skydd. Socialnämndernahar en skyldighetatt inledautredning
förattklargöraombarnochfamiljerharbehovavstödochskydd".Ansvaretgälleralla
barn, besökare,asylsökande,barntill migrerandearbetare,personersomhållersig
undanverkställighetav beslut om awisning eller utvisningsamtpersonersombefinner
sigi landetutantillstånd,t.ex.minderårigaunionsmedborgare”.

Förutsättningarnaför tvångsåtgärderkanbli aktuellavid 1)bristeri barnetshemmiljö
och/eller2)barnetsegetdestruktivabeteende"l bådafallmåstesituationeninnebära
en konkret och påtagligrisk för barnetshälsaoch utveckling.Bedömningeninnefattar å
enasidanbarnsrätt till stöd och skyddoch,å andrasidan,barnsochvuxnasrätt till

privat- ochfamiljeliv. Socialnämndensansvarnär det gällerbarnsomvistasi Sverige
medtidsbegränsaduppehållsrätt eller som papperslösaunderutsattaförhållandenär
inte enkelt. Det finns en rad rättsliga oklarheter vad gäller minderåriga

unionsmedborgaresrätt till socialtstöd ochskydd.

Enutvisninghindrasinte avatt ett barn är omhändertagetavmyndigheterna,oavsett
omdetskermedstödavsocialtjänstlagenellerLVU”.Omettbarnsrättattvistasi
Sverigeupphör,och barnet skautvisasär tanken att ansvaretför barnetsförhållanden
skaövertasav myndigheter i hemlandet.Detsärskildaansvaretför barnsom
socialnämnderna har gör dock att barn som placerats medan de vistas i Sverige inte kan

skickashemtill sinahemländer hur som helst.Ett samarbetemedsocialamyndigheteri
hemlandetmåsteeftersträvas,inte minst i situationer där barnplaceratsavsvenska
myndigheterpågrund av brister i föräldrarsomsorg.

Uppsökandeverksamhet

Socialtjänstensharett ansvarför att arbeta uppsökande.Socialnämndenskagörasigväl
förtrogen med levnadsförhållandenaoch genomuppsökandeverksamhetoch påannat
sätt främja förutsättningarna för godalevnadsförhållanden.Det innebärett ansvarför
att haen uppsökandeverksamhet,att upplysaom socialtjänstenocherbjudagrupper
och enskildasinhjälp.

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

2”Socialtjänstlagen 1kap 1§,3 kap 5§
2' Socialtjänstlagen 5 kap 1§
21Socialtjänstlagen 11 kapl-Z §§ och 10§
23Socialstyrelsen,Utreda barn och unga,Handbok för socialtjänstens arbete enligt
socialtjänstlagen, 2015
24LVU2 och3 §§
35LVU21a§
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från socialtjänsten.Nämndenskall i denuppsökandeverksamhetensärskiltinrikta sigpå
enskildaochgruppersomav olikaorsakerkanantasbehövastödoch hjälpav
nämnden...Enviktig förutsättning för nämndensuppsökandeverksamhetär att
nämndenfår kännedomom de socialaförhållandenai olika delarav kommunen.

Ansvaretför unionsmedborgaresomvistasi kommunenmensominte ansökerom
någotär såledesluddlgt formulerat. Unionsmedborgaresomuppenbartlever i misär,
Lex.soverpågatan,bör socialtjänstensökauppoch erbjudainformationoch i vissmån
stöd ochhjälp.Detstår inte helt klart ivilkenomfattning sådantstödochhjälpska
erbjudas.Enrimlig tolkning skullekunnavaraatt akut nöd bör lindras.Närdet gäller
barnoch principenom barnetsbästasomden uttrycksi Socialtjänstlagenoch i
barnkonventionenskaallabarn somvistasi en kommunhadet värdigtochbra.

Kommunenkanmed bestämmelsenerbjudapersonersominte är kommunmedlemmar
ochsominte ansökerom stöd och hjälpmedöppnaoch icke individualiseradeinsatser
inom ramenför den uppsökandeverksamheten”.Vaden kommunfår erbjuda,utöver
individuellt beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen, bedöms utifrån vad som är tillåtet
enligt kommunallagen”.Praxissaknasmendomstolenhar bedömtatt det är avallmänt
intresseatt erbjudastöd i form av natthärbärgem.m. till utsatta unionsmedborgaresom
vistasi kommunen”.

Sammanfattandeanalys

Detär ett problematt EU:sregleringinte tar hänsyntill att ävenekonomisktsvaga
unionsmedborgarehar rätt att utnyttja rätten till den fria rörligheten.Deanvändersig
avrätten för att förändra sin situation sominbegriperfattigdom, diskrimineringoch
storasocialaskillnader.Ävenom solidaritet betonassomett grundläggandevärdei EU-
fördragenställer EU-rätteni princip inte någrakravpå medlemsländernaifrågaom vilka
rättigheter somskagesdessautsatta unionsmedborgare.

Vårdochomsorgsnämndenhar redanidagutifrån den nationella lagstiftningenett
ansvarför enuppsökandeverksamhetmot utsatta grupper i samhäilet,ett yttersta
ansvarsamtatt bevilja biståndutifrån en individuellprövningavskäliglevnadsnivå.

Detär idagnämndernai egenskapav förvaitningsmyndigheter,främst då inom
socialtjänstenoch skolan,som måstebedömadessafrågor.Vilkakravsomkanställasi
det enskildafallet är dockotydligt. Det innebäratt storagrupperavunionsmedborgare,
varav många barn, riskerar att hamna i ett rättsiigt vakuum.

Unionsmedborgarekanåkafram ochtillbaka över gränsenvar tredje månadochdå i
praktikenbo i ett annatmedlemslandundermycketlångtid utan att för denskullräknas
som"rättsligt bosatt". Vad betyder det I realiteten för ett barn?Frågorsomberörbarns
bästa och där svar behövs är:

25Socialtjänstlagen3 kap 1§
37Kommunallagen 2 kap 1-2 §§
29Förvaltningsrätten, Linköping. mål 61l- I4
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Skaminderårigaunionsmedborgarealltid definierasgenomsinaföräldrar?
Kande haen förlängduppehållsrätt på andragrunderänvuxnaeller är ett barns

uppehållsrättalltid kopplad till dessvårdnadshavares?
Skaminderårigaunionsmedborgarebehandlassämreän papperslösabarn p g a
av en otydlig reglering?
Skaminderårigaunionsmedborgare,som inte harskolpliktmen väl en rätt till

skolgång,erbjudasskola?
Vad gäller för barn som saknar, eller förflyttar sig utan, vårdnadshavare?

Ochvad gällerför barn somsjälvaär ekonomisktaktivaeller självförsörjande?

Socialtjänstlagenställer upp kravpå socialnämndensagerandefrämst med tanke pä
barnsbehovdär förutsättningen är att tillgång finns till samhälletövriga insatser.Förde

utsatta unionsmedborgarnafinns inte någonsjälvklartillgångtill de normalt sett
förväntade insatsernasåsomskolgång,sjukvård,arbeteochboende.Det medföratt den
situation som uppstått ger kommunenett långtgåendeansvarför denna utsatta grupp

men inte rimliga möjligheteratt faktiskt kunnata det ansvaret.
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YTTRANDE

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

"1 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-

r- ordningsnummer samt om vilka möjligheter som finns för de som år i behov av sociala
tjänster, sjukvård och tandvård.

 

ll Llluélllur l:lJ-iYi=I:l Cu‘

l 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.

UILLZQI L.Ji;;*.-;ol:;:rr<l== ver .-:~,:=.

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.

:nok'wZL-.Mf_?‘.'NDLä:

Kompetensreglerna i kommunallagen innebär att kommuner inte kan göra mer än vad som är
stadgar 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.

1e'Co:iLQnl.UuL

t Arbete pågår inom EU, på regeringsnivå och inom SKL gällande 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.

C. \‘.Jm:'u‘amlm‘C'.J"«m'Dum .L:;r,a\' Mnr.r:I'-.:::".'\‘.-'.':no:.-.-.-n'-:HA:LCa:‘-".Ll'\0‘.‘.LIjV‘P:JI-31lJJ<"rE7l

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson
kommunstyrelsens förvaltning Växel: 0224-74 70 00 Utredare
Box 30:1 Fax: 02247138 50 janeallanssoncâlsalase
733 25 Sala kommun.info@5ala.se Direkt: 0224-74 ?O 13

www,s.ala.se
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DlARlENR 2015/291

KOMMUNSTYRELSEN

Carola Gunnarsson

Bilaga ss 2017/79/5
1(1)

Kommunstyrelsens förvaltning

Ink.Zäll?“U3”1?

Aktbilaga --I

SvarpfiInoU0n—-on1uppsékandeverkannhetnmflmfidghwnngoch
information til] utsatta EU-medborgare
Beatrice Björkskog (Fi) inkom den 26 februari 2016 med ruhricerad 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-medborgare i Sala.

Min uppfattning är att akuta insatser görs på lämpligt sätt vid behov efter individuell
prövning, varvid särskilt uppmärksammas barn situation. Jag anser dock 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
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