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Om pengar till kompetensutveckling  

Den ekonomiska kris vi sett till följd av pandemin har visat på behovet av 
kompetensutveckling, dels som ett sätt att ta vara på den tid som finns när eller om uppdrag 
sinar men framför allt för att bredda kompetenserna och stå bättre rustade inför en förändrad 
arbetsmarknad när vår bransch genomgår en strukturrationalisering.  
 
SJF har skapat Servicebolaget (i dag Journalistförbundet Frilans) för att frilansjournalister 
behöver kompetensutveckling på samma vis som anställda men hittills har förbundet inte sökt 
pengar utifrån för att kompetensutveckla sina medlemmar.  

Bland de organisationer som utlyser pengar för kompetensutveckling, och som länge gjort så, 
finns Svenska ESF-rådet – den statliga myndighet som hanterar medel från Europeiska 
socialfonden. Till följd av krisen har Svenska ESF-rådet gjort en ny utlysning och TCO har 
tillsammans med LO lobbat för att deras omställningsorganisationer ska kunna söka. Det här 
är kompetensutvecklingspengar som borde kunna gagna såväl anställda som frilansare inom 
Journalistförbundet.  
Andra förbund inom TCO (exempelvis Teaterförbundet) har redan tidigare år ansökt om, och 
fått beviljat pengar från ESF.  

För en ansökan krävs samverkan med andra aktörer och en analys av behoven inom 
branschen. Att analysera behoven av kompetensutveckling nu och framöver torde, oavsett om 
ansökan godkänns eller inte, gynna förbundet på längre sikt och kunna utgöra en grund för att 
söka medel även på annat håll.  

Därför föreslår vi att kongressen beslutar:  
• att förbundet ser över möjligheten att ansöka om medel från den pott Svenska ESF-rådet 
kommer att utlysa med anledning av pandemin och som kan sökas under 2021–2023,  
• att förbundet ser över varifrån det är möjligt att söka pengar för att kompetensutveckla sina 
frilansmedlemmar på längre sikt,  
• att årsmötet antar motionen som sin egen och skickar den vidare till Journalistförbundets 
kongress.  

Frilans Riks årsmöte den 29 mars 2021  


