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Vad är Fead?
Fead är fonden för europeiskt bistånd för dem som har sämst ställt, ”Fund for European Aid
to the Most Deprived”. Målsättningen är att främja den sociala sammanhållningen, förbättra
social delaktighet inom EU och minska antalet personer som riskerar fattigdom och social
utestängning. Fonden genomförs i Europa med två programinriktningar; OP 1, livsmedelsoch materiellt bistånd samt OP 2, social sammanhållning och fattigdomsbegränsning.
I Sverige arbetar vi uteslutande med OP2.
Vilka finns Fead-fonden till för?
Sverige valde 2015, då programmet startade, att arbeta med så kallade ”icke ekonomiskt
aktiva EU-medborgare”, främst Romer från Rumänien och Bulgarien. Projekten inom
programmet har haft som inriktning att arbeta med samhällsorienterande- och olika typer av
hälsofrämjande insatser till deltagare såväl enskilt som i grupp.
För att nå framgång menar projekten att det är väsentligt att bygga upp ett förtroende hos
målgruppen. Det är inte ovanligt att målgruppen sedan tidigare har negativa erfarenheter av
myndighetskontakter och i mötet med deltagarna finns en risk att projektmedarbetarna
uppfattas som myndighetsrepresentanter.
Vilka har utmaningarna varit?
Projekten upplever att det blivit svårare att nå ut till och arbeta med målgruppen. Det beror
främst på att synen på dessa förändrats, främst hos allmänheten men även via den bild som
förmedlas via media. Under senare år har målgruppen fått allt mindre pengar genom att
tigga. Det har lett till att de måste hitta andra inkomstkällor vilket bland annat inneburit att de
inte är lika synliga i gatumiljön och därför är svårare för projektens medarbetare att hitta.
Från politiker och andra beslutsfattare har tydliga signaler kommit att målgruppens situation
bäst bör lösas i deras respektive hemländer snarare än i Sverige. Under 2018 fattades också
det första kommunala beslutet om ett lokalt tiggeriförbud.
Vilka är projekten och hur många har deltagit i dess aktiviteter?
Projekt vilka avslutats under 2018:
• Make Sense/ Kommunförbundet Västernorrland
• Digniti Omnia/ Växjö pastorat
• Bättre hälsa/ Göteborgs stad
• Po drom/ Göteborgs Räddningsmission
• FRISK/ Läkare i världen/MdM Sverige
Projekten har under åren 2015 - 2018 har en total budget på knappt 50 miljoner där
huvuddelen utgjorts av lönekostnader till projektpersonalen.
Målet för programperioden har varit att nå minst 700 deltagare i olika former av insatser och
man hade 2018 nått fler än 1200 unika deltagare.
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Under 2018 fick Fead-projektet ”Bättre Hälsa” priset ”Ending Homelessness Award”som
delas ut av ”Feantsa”, en europeisk federation för organisationer som arbetar mot hemlöshet.
Hur säkerställer vi att projekten genomförs med god kvalité?
Fead:s övervakningskommitté (ÖK) har till uppgift att följa Svenska ESF-rådets arbete med
Fead och att säkerställa kvalitet och effektivitet. Kommittén består av företrädare från
myndigheter, ideella organisationer samt universitet. ÖK sammanträder en gång per år och
har då bland annat till uppgift att godkänna årsrapporten i sin helhet innan den redovisas till
EU-kommissionen.
Utöver de kontroller ESF-rådet genomför, där vi till exempel granskar utbetalningar och att
projekten följer projektplanen, så genomför även Riksrevisionen projektrevisioner. Vissa av
dessa även ute på plats lokalt hos projekten.
Vill du veta mer?
Länk till Fead:s hemsida:
https://www.esf.se/Vara-fonder/FEAD/
Länk till ÖK ledamöter:
https://www.esf.se/Varafonder/FEAD/Programinformation/Overvakningskommitten/Ledamoter/
Länk till årsrapporten 2018 i sin helhet:
https://www.esf.se/Documents/%c3%85rsrapport%20Fead%202018.pdf

