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Sammanställning över synpunkter från gruppsamtalen vid informations-
träffarna gällande folkhälsosatsningen 
”Folkbildningen och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet”.  
 
 
Informationsträff Sjuhärad den 24 augusti 
 
Grupp 1:  
Vi studieförbund måste skapa rum och mötesplatser för att skapa möten/integration 
Det här folkhälsoprojektet ger oss möjligheten att vidga, avsluta pågående arbeten/projekt 
på samma tema. Eller plocka fram tidigare verksamhet som vi inte fått chansen att avsluta 
på ett bra sätt… 
Gruppen förde samtal och hade utbyte/gav exempel kring hur de inom studieförbunden 
arbetar i integrationsfrågan i dag, projekt och utvecklingsarbeten 
Grupp 2: 
De förde samtal kring begreppet integration – Ett ord som blivit slitet…vad står det för 
egentligen? 
Viktigt att vi får föreningarna att förstå att detta folkhälsoprojekt kommer att tillföra (inte bli 
ytterligare en börda…) 
Bra att inte just dessa ekonomiska bidrag är så styrda…Andra extra resurser/projektmedel är 
mycket styrda (svenska, samhälle) 
Grupp 3: 
Detta projekt kan hjälpa oss att utveckla pågående projekt och verksamheter med samma 
tema 
Bra att få extra resurser att använda för att pröva någon specialsatsning (område, målgrupp) 
Integration handlar om att ha ekonomiskt råd (socioekonomi) 
Invändningar mot att göra detta projekt så stort och styrt när det egentligen handlar om så 
lite pengar för folkbildningen… önskar att politikerna kunde känna mer tillit till 
folkbildningen och gav dem mer frihet att använda resurserna på ett bra och klokt sätt. 
 
Grupp 4: 
Utländskt födda, istället för nyanlända 
Detta projekt ser vi blir en form av ”guldkant” till nuvarande och pågående projekt 
Folkhögskolorna skulle kunna vara en god samarbetspart och ”neutral” plats 
Vad ser ni på VGB är viktigt i form av VGRs bedömningar? Vad kommer de att prioritera… ett 
samtal fördes kring detta, varav det i dagsläget inte finns några tydliga svar 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informationsträff Axevalla den 26 augusti 
 
De tre grupperna redovisade följande synpunkter: 
 
Kort om tid för att kunna göra en ordentlig ansökan 
Positivt med ökade resurser 
Engagemanget i respektive förening är en förutsättning för att lyckas 
Se resurserna som en stimulans 
Ta bort trösklar, öppenhet, smörjmedel 
Vad är det som låter sig mätas? 
Kan ”matchning” mot olika föreningar vara en projekttanke? 
Engagemanget i respektive förening är viktigt. 
 
 

Informationsträff Göteborg den 2 september 

Grupp 1: 
- Gick en runda runt och var och en lämnade synpunkter 
- Inte så mycket pengar 
- Bra till små lokala föreningar 
- Kanske kommer att leta efter föreningar 
- Kort framförhållning – det ärsynd 
- Vi kan ta vid redan pågående projekt – Känns bra! 
- Alla har nog idéer och tankar kring föreningar som man arbetar med hemma 
- Samverkan – mellan fhsk – stfb – En bra idé och plattform 

 
Grupp 2: 

- Vi var bara studieförbund 
- Första reaktion…inte jättemycket pengar, men dock pengar 
- Med tanke på VGRs 49 kommuner, 22 fhs, 10 stfb – inga stora pengar 
- Ökad social hållbarhet, brytautanförskap, skapa mötesplats – Pengarna kan vara bra att 

förstärka det arbete vi faktiskt gör 
- Vi stfb har ett stort kontaktnät med föreningar och invandrarföreningar – Man kanske kan 

stärka dessa föreningar … 
- Kultur är ett mycket bra verktyg att förena 
- Vi var lite öppna i vår grupp i form av vad man kan göra i form av verksamhet 
- Vi stfb har lite olika förutsättningar beroende på var vi verkar… 
- Vi borde samverka och hjälpa till… 
- Finns många äldre människor i vårt land som varit i Sverige i över 20 år och fortfarande inte 

integrerade.. 
 
Gissar att FK kan se det som positivt att ni hittar samverkanspartners, både stfb o stfb, fhsk 
Kommer det många ansökningar – Visar på ett behov – Ett bra argument  i ett resonemang om 
framtida samverkan och stöd med VGR 

 
 



 
Grupp 3: 

- Stfb och fhsk i gruppen 
- Vi måste ta ställning i varje organisation… det kräver resurser och organisation 
- Överens i gruppen – Bättre att satsa pengar på det som är pågående verksamhet 
- Målgruppen: Är lite oklar, även åldersgränsen, jämställdhetsfrågan…där kanske man skulle 

tala 50% kvinnor och 50% män 
- Målet kanske ska vara just integrationen 
- Kvällscafé (fhsk) – Är de begränsningar i resurserna kanske vi kan mixa våra verksamheter 

(fhsk+sfb + förening + kommun) 
- Svårt med långsiktighet – Målgruppen är mycket rörlig, svårt att veta hur länge de är med på 

banan 
- Interkulturella fhsk – Pensionärer eller andra daglediga kanske kunde bli en resurs 

Grupp tre bestod av 7 deltagare,  5 män och 2 kvinnor. Representanter fån både studieförbund och 
folkhögskolor. 

Diskussion och åsikter; 

1. Först steget är att varje enskild organistson frankrar idén om ansökan hos sin egen 
organisation sen tar ställning att söka medel eller icke. 

2. Det ska själva integrationen ska vara i focus inte målgruppen 
3. Folkhögskolor är mer platsbundna men SF-ar är mer utsprida och har kontakt med föreningar 

och organisationer som kan vara ev. samarbetspartner. 
4.  Språk är viktigt men samhällskunskap och jämställdhets frågan är viktigare och mer aktuella 

för nyanlända 
5. I mall för ansökan finns punkter som behöver mer förklaring; grupper med utlandsbakgrund, 

ålders gränsen och könsfördelning ( %). 
6. Förslag att folk och det mesta pensionärer kan komma från innerstan till förorterna och delta 

i aktiviteter och hjälp till med läxhjälp m.m. 
7. Kvälls café för kvinnor 
8. För att kunna ha tillräckligt med medel samt nå ett resultat borde: 

a. Att olika organisationer går ihop och söker gemensam 
b. Att man söker för 3-år verksamhet  
c. Gemensam ansökan kan leda till att intresset hos externa finansierare ökar 
d. Att man satsar på de område över kommungränser som behovet är stort. 

9. Att förstärka pågående projekt med samma riktning och mål är mer effektiv och mer 
realistisk med hänsyn till anslagets storlek. 

10.   Man får  inte glömma ungdomarna som deras intresseområde skiljer sig från vuxna ( idrott, 
musik m.m.) 

Vid penna 

Reza Talebi 

ABF Göteborg  

 
 
 
 



 
Storgruppssamtal: 
• Bra att få prata i grupperna – Ger mycket i form av att utveckla sin egen tanke 
• Hur ser ni på mallen för ansökan? 

- 3:8 skiljer från ordinarie verksamhet?3:9 är mer intressant –Stryka 3:8…!! 
- 3:8 – Visa på att man faktiskt gör något i form av utveckling 
- Gruppen i Göteborg tycker att mallen är ok. 

 

• Allt material sänts ut till alla berörda inom stfb och fhsk 
• VGBs hemsida 

 

Uppföljningsdag 2017: 

- Svårt att säga i dagsläget 
- Funderingen finns…för att delge varandra… 
- Vi håller frågan öppen 

 

 

 

 


