
Fead ökar social  

delaktighet och egenmakt!

Fead – fonden för 
europeiskt bistånd 
för dem som har 
det sämst ställt





Fead – hjälper dem  
som har det sämst ställt 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt, förkortad Fead (Fund for the European Aid to the 
most Deprived), är en ny fond under programperioden 
2014–2020. Liksom Socialfonden är den en del av Europa 
2020-strategin som syftar till att minska fattigdom och social 
utslagning. Fonden ska komplettera strukturfonderna och 
bidra till att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom 
att antingen dela ut mat och kläder eller att stödja insatser 
för social delaktighet. Det svenska programmet kommer att 
arbeta med insatser för social inkludering. Även Danmark, 
Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har valt denna 
inriktning. 

Målgruppen för Fead är personer som inte har möjlighet 
 eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrations-
verket. De täcks inte av socialtjänstlagen och kan därför 
inte ansöka om ekonomiskt bistånd. Oftast handlar det om 
EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och 
stannar en kortare tid för att därefter återvända till sina 
hemländer. Fead ska främja social sammanhållning och 
förbättra den sociala delaktigheten genom insatser inom 
samhällsorientering och hälsofrämjande. 

I september 2014 beslutade regeringen om programförslaget 
för Fead, som nu bereds av EU-kommissionen. I början av 
juni 2015 beräknas den första annonseringen av medel ske, 
vilket innebär att projekten kan komma igång under hösten 
samma år. 





Samhällsorientering och  
hälsofrämjande insatser 
Fead fokuserar på två områden: samhällsorientering och 
hälsofrämjande.  

1. Samhällsorientering handlar om information av 
olika slag, från vägbeskrivningar till härbärgen eller 
dusch och toalettrum till information om vilka vill-
kor,  rättigheter och skyldigheter som finns i Sverige. 
 Informationen kan ges skriftligt och muntligt samt 
göras tillgänglig på deltagarnas hemspråk. 

2. Hälsofrämjande omfattar insatser som ska förbättra 
hälsa eller förebygga hälsa hos projektdeltagare. Det 
handlar om att göra det möjligt för deltagarna att 
upprätthålla en personlig hygien och dagliga rutiner. 
Projekten kan informera, samordna eller genomföra 
insatser för att tillmötesgå eller förebygga dessa behov  
i samverkan med andra aktörer på området. 





Vägledande principer
Precis som Europeiska socialfonden ska Fead vägledas av 
så kallade horisontella principer som ska ligga till grund för 
urval av projekt. De ska beaktas i hela processen, från att 
idén föds till att projektet slutredovisas. 

Samverkan är en av dessa vägledande principer. Det krävs 
ett nära samarbete och starkt engagemang hos de aktö-
rer som möter Feads målgrupper. Samverkan inom Fead 
kan ske på såväl lokal, regional, och interregional nivå 
samt  representera olika målgrupper och  verksamheter, 
till  exempel offentliga arbetsgivare, företag och relevanta 
aktörer. 

Svenska ESF-rådets roll 
Regeringen har fattat beslut om att ge Svenska ESF-rådet, 
som ansvarig myndighet för Fead, i uppdrag att förbereda 
programperioden 2014–2020. I förberedelserna ingår bland 
annat att ha en dialog med Socialdepartementet kring 
programmets utformning. Socialstyrelsen är utsedd som 
förhandsutvärderare. Regeringens ambition är att Svenska 
ESF-rådet ska förvalta fonden under 2015–2020, det vill 
säga utlysa projektmedel, följa upp och utvärdera effekterna 
av de olika projekten. 



Box 47141, 100 74 STOCKHOLM 
Växel: 020-33 33 90 
centrala-enheten@esf.se 
www.esf.se
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