HANDLINGSPLAN för 2014 och 2015
fastställd av styrelsen 2014-01-30
kompletterad av styrelsen 2015-01-27
HUVUDUPPGIFT:


Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och
framgångsrikt folkbildningsarbete

Vi ska stödja samarbetet inom Uppsala läns folkbildning. Detta sker bland
annat genom erfarenhetsutbyte, samverkan och diskussioner kring
folkbildning i ett samhällsperspektiv.
Vi ska arbeta med intressepolitisk bevakning och regelbundet föra ut
information om planerings-, organisations- och bidragsfrågor nationellt,
regionalt och lokalt.
Vi ska tillsammans med Länsbiblioteket i Uppsala Län stödja samverkan
mellan folkbildningen och folkbiblioteken kring läsfrämjande arbete och
digital delaktighet
Vi undersöker möjligheten att bredda medlemskapet i ULB.
Vi ska arrangera minst en överläggning med medlemsorganisationernas
ordförande.
Vi ska stödja folkbildningen i deras arbete med kultur i vården. Vi ska medverka i
diskussioner och erfarenhetsutbyte inom ramen för ASKV, Arbetsgruppen för
Studie- och Kulturverksamhet inom Vården.
Vi ska genom ULB:s kansli, ULBs etiska råd och styrelsen ge råd och stöd i
studieförbundsarbetet i frågor som rör kvalitet och etik i folkbildningen, tolkning
av bidragsbestämmelser, verksamhetsredovisning, utvärdering och dylikt.
ULB:s Etiska Råd bör kontinuerligt, minst 1 g/år, träffa länets alla Samstud för
diskussion av aktuella etik- och gränsdragningsfrågor.

Vi ska följa och medverka i det nationella etik- och kvalitetsarbetet och
arrangera utbildningar och diskussioner kring aktuella frågor på detta
område.
Vi ska samarbeta med övriga länsbildningsförbund i regionen med verksamhet och
kompetensutveckling för regionens gemensamma nytta.
Vi ska erbjuda ULB:s personal årlig kompetensutveckling.

HUVUDUPPGIFT:
Skapa respekt och tillit för det demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete
som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället

ULB och medlemsorganisationerna svarar gemensamt för opinionsbildning kring
folkbildningen i länet och kontakterna med kommun-, landstings- och
riksdagspolitiker i regionen.
Vi skall vara uppdaterade och inlästa på vad folkbildningsorganisationerna arbetar
med och bidrar med i samhället. Medlemmarna ska regelbundet under året
informera ULB om sin aktuella verksamhet.
Vi skall bedriva ett aktivt kontaktarbete med regionförbundet, landstinget
och länets kommuner när det gäller nyheter, verksamhet och bidragsfrågor.
Vi ska ha kontakt med länets riksdagsledamöter för att informera om folkbildningsarbetet i länet.
Vi ska stödja de lokala Samstud-organisationerna och i samarbete med dessa
upprätthålla och utveckla en dialog med förtroendevalda och tjänstemän,
inom nämnder och förvaltningar som ansvarar för folkbildningsanslag i
länets kommuner.
Vi ska kartlägga kommuner och landsting i syfte att formera ett gemensamt
strukturerat kommunikationsarbete med kommunanpassade argument.
Vi ska använda valåret 2014 för att lyfta folkbildningsfrågor och vi ska erbjuda
nyvalda politiker information och utbildning under hösten 2014 och våren 2015.
Vi ska tillsammans med samstud Uppsala/Knivsta genomföra seminarieserien
Möten som utvecklar Uppsala under temat Fred.
Vi ska lämna remissyttranden för folkbildningen i Uppsala län.

Vi ska företräda medlemsorganisationerna i kontakter med kulturinstitutioner och andra kulturorganisationer, länsstyrelse och andra samhällsorgan.
Vi skall delta och medverka i olika samarbetsgrupper och nätverk inom länet
som t ex landstingets sk Kil-samarbete och i dialoggruppen för LÖK, lokal
överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreninglivet.
Vi ska utveckla kontakter och samarbete med andra delar av civilsamhället.

HUVUDUPPGIFT:


Göra folkbildningen synlig och tydlig genom att föra ut dess
resultat

Vi ska sammanställa statistik över folkbildningsverksamheten i länet och
tillhandahålla samlad information kring folkbildningen i varje kommun.
Vi ska i samverkan med samstudgrupperna producera en gemensam
verksamhetsredovisning för studieförbunden i Uppsala, Enköpings,
Östhammars och Tierps kommuner.
Vi ska utveckla www.ulb.se med ny teknisk plattform och ny layout.
Hemsidan är en viktig och länsomfattande webbplats för folkbildningen,
som kontinuerligt ska hållas aktuell, informativ och levande.
Vi ska, i samarbete med medlemsorganisationerna, ge ut ”Folkbildningsnytt”
med fyra nummer och vi ska utöka antalet mottagare av nyhetsbrevet.
Vi skall följa forskning och undersökningar kring folkbildning och
civilsamhället. Vi ska informera om och arrangera seminarier och
presentationer av aktuella forskningsresultat, utredningar o d som behandlar
folkbildning.
Vi skall främja och uppmuntra kultur- och debattartiklar i massmedia.

KONSULTVERKSAMHET 2014

ULB ger stöd, besvarar frågor, bistår vid kommunernas och landstingets
bidragsfördelningar till studieförbunden. Vidare tillhandahålls tjänster för
förberedelser och beräkningar av fördelning av studieförbundsbidragen. ULB tar i
mån av tid och resurser externa utredningsuppdrag på folkbildningsområdet.
ADMINISTRATION 2014

Grundkostnader för kontorslokal, kontorsutrustning, datanätverk och vissa inköp
delas enligt samarbetsavtal med Riksteatern Uppsala län. Under 2014 kommer vi
att påbörja diskussionen om en ev flytt till andra lokaler. Nuvarande kontrakt löper
ut 2016-12-31.
Lönehantering, bokföring, bokslutsarbete samt datorunderhåll köps in från externa
konsulter. Budgetarbete, daglig ekonomihantering, kontroll och uppföljning sker
internt på kansliet.
Under 2014 och 2015 ska vi aktivt arbeta för att utveckla intäktssidan,. genom att
utveckla samarbeten och projekt på den regionala nivån.

UPPFÖLJNING 2014

Avstämning av beslut och verksamhet sker regelbundet. Uppföljning görs
kontinuerligt av mål och ekonomi.
Vid behov vidtas åtgärder för en god arbetsmiljö för styrelse och kansli.
Verksamheten dokumenteras i protokoll, rapporter och årlig
verksamhetsberättelse.

