Strategi för att stärka folkbildningens inflytande och deltagande i
Europeiska Socialfonden 2014-2020
Utgångspunkter och syften
Folkhögskolor och studieförbund arbetar inom ramen för det statliga folkbildningsanslaget och ibland
med annan finansiering i stor utsträckning med de målgrupper som socialfondsprogrammet riktar sig
till. Via folkbildningen finner människor vägar ut ur utanförskap till delaktighet och egenmakt. Inom
folkbildningen stärker människor sina förutsättningar att få ett arbete och hittar motivation för vidare
studier, inte minst gäller det unga som riskerar arbetslöshet. Folkbildningens organisationer har därför
särskilt goda förutsättningar att göra insatser inom Socialfonden. Det gäller både satsningar på
nationell nivå och insatser som beslutas i de åtta regionerna för programmet.
Studieförbund och folkhögskolor, enskilt och i samverkan, har förutsättningar att öka sin medverkan i
socialfondsprogrammet under den nya programperioden och därmed bygga vidare på insatser som
genomförs inom ramen för folkbildningsanslaget. Genom en ökad samverkan, såväl mellan
folkbildningens organisationer som med kommuner, regioner, myndigheter och civilsamhället, stärks
förutsättningarna för ett ökat deltagande från folkbildningen i Socialfonden. Med finansiering via
Socialfonden kan folkhögskolor och studieförbund genomföra bra verksamhet och åstadkomma
resultat som är till gagn för de människor som fonden är till för.
Folkbildningen behöver förstärka sina insatser i Socialfonden både ifråga om relationer på
myndighetsnivå och som sektor/bransch. För närvarande finns exempelvis inte Folkbildningsrådet
eller folkbildningen omnämnda i socialfondsprogrammet eller i regeringens riktlinjer till ESF-rådet.
Framgångsfaktorer för folkbildningens insatser inom socialfondsprogrammet
- En människosyn som bygger på allas delaktighet
- Pedagogisk kompetens
- En kunskapssyn med utgångspunkt i individens vilja till lärande
- Flexibilitet
- Breda nätverk i föreningslivet och övriga samhället
Vem gör vad?
- Folkbildningsförbundet, RIO och OFI/FHF ska verka för att stärka studieförbundens och
folkhögskolornas förutsättningar att göra aktiva insatser inom socialfondsprogrammet. Detta är bl a en
del i folkbildningens gemensamma ambition att ”ta tydligare plats i regionala samverkansprocesser”
(Folkbildningens Vägval & Vilja).
- Folkbildningsförbundet och RIO ska agera för att stärka folkbildningens plats i relevanta
civilsamhällskonstellationer som är verksamma inom socialfondsprogrammet.
- Folkbildningsrådet ska etablera relationer till ESF-rådet på myndighetsnivå samt aktualisera frågan
om folkbildningens roll i Socialfonden gentemot regeringen.
- Folkbildningsrådet får i uppdrag att bevaka och samla information om folkbildningens medverkan i
Socialfonden. Former för informationsinhämtning från folkhögskolor och studieförbund tas fram i
samråd med medlemmarna.
Prioriterade insatsområden inom socialfondsprogrammet
- Insatser för att motivera unga arbetslösa som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola att gå
vidare med studier för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
- Insatser för att underlätta etablering i samhället och på arbetsmarknaden för utrikesfödda och
nyanlända.
- Insatser för att underlätta övergången från utbildning till arbete för personer med
funktionsnedsättning.
- Förrehabiliterande insatser för långtidssjuka.

- Särskilda insatser inom områdena lokala partnerskap, validering av generella kompetenser och digital
delaktighet.
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