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Ordförande har ordet
I mars 2015

Jag kommer in från skog och mark, sol och fågelkvitter. En härlig tid, på köksbordet står kvistar i
blom av plommon och körsbär, de togs in för bara två veckor sedan. Javisst kvistarna är drivna inomhus med ljus, vatten och värme.
Så är det med folkbildningen också, den måste drivas, skötas om, odlas, uppmuntras. För att den behövs! Jag som är född på 1940-talet kan se att samhällsutmaningarna idag blivit fler och alltmer komplexa på många områden inte minst socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Listan kan göras mer detaljerad, men blir för lång.
Låt oss slå fast att folkbildningen behövs på alla samhällsområden och att det är i de små grupperna/studiecirklarna i samtal med varandra som nya insikter och lösningar föds och växer.
Medvetna politiker i kommun, landsting och riksdag ser den roll folkbildningen har spelat, spelar och
fortsätter spela. Folkbildningen är en levande del i samhället och står alltid öppen för nya samhällsuppdrag.
Jag har fått vara en del av ULBs verksamhet sedan april 2014. Det har varit spännande och lärorikt.
Jag togs väl emot av anställda och styrelse, ett engagerat, kompetent och framtidsinriktat gäng med
stor tilltro till folkbildning och samverkan.
Verksamhetsberättelsen i sig berättar om året som gått. Påverkat det inre arbetet har att Agneta Monié
på senhösten meddelat att hon i januari ska lämna styrelsen då hon pensionerar sig. Agneta har gjort
ett mycket uppskattat arbete i AU och som vice ordförande. Hon har funnits med ett 20-tal år i ULBs
verksamhet.
Att vi sedan i mitten av december fick veta att vår kompetenta och mycket uppskattade länsbildningskonsulent Kristina Båth Sågänger lämnar oss 1 mars för ett arbete i hemstaden, gjorde oss inte glada.
Vi tackar för hennes fina arbete hos oss och önskar Lycka till i nya uppgiften.
Slutligen vill jag tacka styrelsen för ett mycket fint samarbete! Stort tack också till Emma Karlén från
oss i styrelsen, vi uppskattar ditt kompetenta och noggranna arbete och är glad för att du nu under en
del av 2015, i väntan på nästa länsbildningskonsulent, håller ställningarna på vårt lilla kansli. Nu arbetar vi vidare!

Britt-Marie Fredriksson, ordförande
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1. Verksamhetsinriktning
fastställd vid årsmötet 2014

Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB) är folkbildningens gemensamma mötesplats i
Uppsala län. Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Medlemmar är för närvarande studieförbund, folkhögskolor och länsbibliotek. ULB har funktionen av regional kunskaps- och kommunikationscentral för länets folkbildningsorganisationer.

Folkbildning och dess roll i samhället
Demokrati
En stor del av folkbildningsarbetet genomförs i nära samverkan med en mängd folkrörelser och andra organisationer med skilda inriktningar och som antingen är medlemmar i studieförbund eller huvudmän för folkhögskolor. Folkbildningens nära koppling
till civilsamhällets föreningar och nätverk är en styrka. Den ger verktyg för demokratiutveckling och bidrar till att människor tar initiativ till att påverka samhället. De samlade effekterna är stora, dels för enskilda personer, dels för föreningslivet och samhället på lokal, regional och nationell nivå.

Kultur
Folkbildningens alla organisationer utgör viktiga aktörer för att bredda intresset för
kultur och för att öka människors delaktighet. Kulturarvet värnas och förs vidare och
här erbjuds människor möjligheter till eget skapande. Kulturupplevelser är viktiga för
alla oavsett var man bor och genom folkbildningen kommer även arbetstillfällen för
kulturarbetare av många slag, amatörer såväl som professionella.

3

Folkhälsa
Utanförskap och låg utbildningsnivå innebär hälsorisker. Folkbildningen når och aktiverar många människor och kan därför göra betydande insatser för folkhälsan. Den ger
människor med olika bakgrunder och erfarenheter möjlighet att mötas, att känna delaktighet, uppleva och utöva kultur, förkovra och bilda sig. Tillfredsställelsen av dessa
behov är viktiga för människors mentala och fysiska hälsa.

Uppsala Läns Bildningsförbunds huvuduppgifter
•
•
•

Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt
folkbildningsarbete
Skapa respekt och tillit för det demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete
som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället
Göra folkbildningen synlig och tydlig genom att föra ut dess resultat

Uppsala Läns Bildningsförbunds funktioner och arbetsformer
ULB mötesplatsen
Uppsala läns folkbildningsorganisationer har en enda mötesplats, nämligen i sin samverkansorganisation Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB). Här och endast här skapas i samarbete möjligheter att gemensamt utveckla och stärka folkbildningen.
Folkbildningens gemensamma krafter är fruktbara och skapar mervärde i arbetet, tack
vare bredden, variationerna och de skilda kompetenserna. Genom samarbete och samverkan ska vi arbeta med kvalitetsutveckling av folkbildningsverksamheten. Vi ska ha
ett samordnat och utvidgat etikarbete, som utvecklas genom både interna och externa
kollegiala diskussioner. Via ULB finns även en gemensam direktkoppling till centralt
etikarbete inom Folkbildningsförbundet.
Av vikt är även att ha en gemensam plats för vår interna kommunikation, vilken via
mötesplatsen ULB går i alla led i organisationerna, lokalt, regionalt och centralt.
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ULB och omvärldskontakterna
ULB arbetar för ett framgångsrikt folkbildningsarbete i länet. För att utveckla arbetsmetoder och arbetsinnehåll är det viktigt att gemensamt bevaka och informera om bidragsgivarnas och omvärldens syn på folkbildningen samt även att gemensamt ta sig
an de utmaningar som hela tiden uppstår. Arbetet skall vara strukturerat och kräver
kompetens, närvaro och ekonomiska förutsättningar.
I arbetet samverkar ULB:s kansli, arbetsutskott och styrelse. ULB deltar även i andra
mötesplatser för t ex kultur och andra samhällsfrågor.
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2. Stärka förutsättningarna för ett
kvalitativt och framgångsrikt
folkbildningsarbete
ULB Mötesplatsen

ULB aktiverar och stödjer både det regionala och det lokala samarbetet inom Uppsala
läns folkbildning. Detta sker bland annat i form av seminarier, diskussioner och erfarenhetsutbyte kring aktuella frågor. En del av detta sker inom ramen för styrelsearbetet. Under 2014 har ULB genomfört nedanstående arrangemang i anslutning till styrelsens möten.
Landstingets kulturdirektör Anna Söderbäck och Jeanette Wetterstrand, utredare på
Kultur och Bildning, besökte styrelsens möte i januari och berättade om arbetet med
den kommande strategiska kulturplanen för Uppsala län. Anna pekade på behovet av
många mötesplatser för att få till stånd nätverk och samverkan kring genomförandet av
planen. Bland annat planerar Kultur och Bildning att arrangera ett Kulturforum, dit
alla aktörer ska bjudas in för erfarenhets- och idéutbyte. Slutligen såg Anna ett behov
av en mer kontinuerlig kontakt mellan Kultur och Bildning och ULB.
På styrelsens marsmöte informerade Kristina Båth Sågänger om innehållet i folkbildningspropositionen Allas kunskap – allas bildning. Sammanfattningsvis föreslår regeringen ett eget mål för folkbildningen, att de sju verksamhetsområdena tas bort, en
ändring av det andra syftet med bidraget till folkbildningen samt att Statskontoret får
ansvaret för en sammanhållen utvärdering av folkbildningen. Kristina presenterade
också statistik för studieförbundens verksamhet i Uppsala län 2013. Återigen har verksamheten ökat i länet, både i studiecirklar, 10%, och i kulturprogram, 8%.
Folkbildningsrådets biträdande generalsekreterare Anna-Carin Bylund gästade ULB:s
styrelses heldagsmöte den 3 september 2014 på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.
Samtalen rörde sig kring folkbildningens utmaningar som de har utryckts av folkbildningen själv i Folkbildningens Vägval & Vilja samt från riksdagen i propositionen
Allas kunskap – Allas vilja. Anna-Carin presenterade också Folkbildningsrådets arbete
med utvärderingar och den kommande översynen av statsbidragsfördelningen till stu6

dieförbunden. Under dagen fick styrelsen också en presentation om folkhögskolans
verksamhet av Mats Lundborg, rektor på Biskops-Arnö, samt en kulturhistorisk vandring på området.
Folkbildningsrådets utvärdering NO 1 2014 ”Cirkelledare – folkbildningens fotfolk
och drivkraft” presenterades i anslutning till styrelsens möte den 13 november av två
av utvärderarna, Mats Bernerstedt, konsult, och Josefine Krigh, Uppsala Universitet. I
utvärderingen har man tittat på vilken syn studieförbunden har på cirkelledarnas uppdrag och vilka kompetenser med mera som de 90 000 cirkelledarna har. Generellt är
gruppen cirkelledare representativ för befolkningen i stort, men kön, ålder, utbildning
och etnisk bakgrund varierar mellan olika studieförbund. Det hör samman med studieförbundens olika ideologiska profiler och de organisationer som var och en samarbetar
med. Studieförbundens företrädare menar att cirkelledarens ämneskunskaper är viktigast i studiecirklar som deltagarna betalar för. I andra former av studiecirklar är cirkelledaren mer av en deltagare i gruppen. Den sociala kompetensen är central– att kunna
engagera, dela med sig, lyssna, leda, samtala, lyfta, mm. Som folkbildare ska cirkelledaren drivas av en vilja att förändra samhället och stärka människor.

ULB:s arbetsgrupper
Redaktionsgrupp
Redaktionsgruppen är ett nätverk av medlemmarnas kontaktpersoner för det gemensamma nyhetsbrevet FOLKBILDNINGSNYTT. Gruppen träffas ett par gånger per år
för att planera kommande utgivning och är ansvariga för att bidra till innehållet i nyhetsbrevet från respektive organisation.

Kultur i vården
Arbetsgruppen som arbetar med Kultur i vården-frågor i samarbete med Landstinget i
Uppsala län och kommunerna i Uppsala, Enköping, Tierp och Östhammar har inte haft
några möten under 2014. Landstinget och kommunerna har dock uttryckt ett fortsatt
behov av att träffa studieförbunden, men syftet med gruppens arbete behöver förändras.
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ULB:s Etiska råd
ULB:s Etiska råd behandlar etiska frågor som uppstår inom folkbildningen. Det kan
gälla förhållningssätt i den dagliga studieförbundsverksamheten, gränsdragningsfrågor, tolkning av bidragsvillkor och centrala överenskommelser med mera.
Nya riktlinjer för gruppens arbete antogs av styrelsen den 30 januari 2014. Gruppen
har träffats en gång under året för att planera upplägget för de utbildningar och diskussioner kring aktuella etikfrågor som enligt UBL:s handlingsplan ska genomföras
årligen. Den 25 september respektive 19 november erbjöds studieförbunden deltagande i en halvdag kring tolknings- och gränsdragningsfrågor. På seminariet presenterades hur Folkbildningsrådet övergripande kommer att arbeta med detta och därefter
diskuterades konkreta och aktuella gränsdragningsfrågor som uppkommer i det dagliga arbetet.
Träffarna lades i anslutning till möten i Samstudgrupperna. Totalt deltog 26 verksamhetsutvecklare från studieförbunden.
ULB:s Etiska råd har under 2014 bestått av Charlotte Backlund, Bilda, Kristina Rosen,
NBV och Staffan Ljunggren, Sensus.

Lokalt samarbete
ULB har uppdraget från länets tre lokala samarbetsorgan för studieförbunden, Samstud Enköping Heby Håbo, Samstud Norduppland och Samstud Uppsala Knivsta, att
ge service till Samstudgrupperna kring möten och verkställa beslut, exempelvis att ta
fram information och organisera gemensamma arrangemang. ULB har även hand om
det administrativa arbetet och ekonomin och sammanställer verksamhetsberättelser
och bokslut.
Samarbetsklimatet inom studieförbundens tre lokala samarbetsorgan är gott. Arbetet
präglas av olika insatser för att visa på folkbildningens betydelse och vikt i samhället.
Möten med kommunerna uppfattas som positiva och informativa och fortsatt kontakt
är självklar för alla parter.
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Kort om Samstud Enköping Heby Håbo 2014
Arbetsområdet utgörs av Enköpings, Heby och Håbo kommuner. Under året har nio
studieförbund haft verksamhet i Enköpings kommun och åtta i Heby och Håbo kommuner. Vid utgången av 2014 fanns fem helt eller delvis bemannade kontor i Enköping.
Den 2 maj träffade Samstud EHH och ULB Åsa Eriksson, kulturstrateg i Håbo kommun. Information om aktuella frågor och verksamheter utbyttes. Åsa berättade att en
ny vision är framtagen ”Vårt Håbo 2030”. Visionen är ett utgångsläge för kommande
satsningar. Gemensamma önskemål och behov diskuterades.
Samstud EHH och ULB inbjöds till Upplevelseförvaltningen i Enköping kommun den
7 april. Anneli Fällman, förvaltningschef, Eva Selgeryd, kultursekreterare, Niklas
Forslund, verksamhetschef barn och unga samt Karin Losman, bidragshandläggare
deltog från kommunen. Under mötet diskuterades bland annat bidraget till Kultur i
vården-verksamheten, möjligheter till samverkan med kommunen kring bland annat
barn- och ungdomsverksamheten.
Studieförbunden har också var för sig träffat Heby kommun i samband
med dialoger kring ansökan om bidrag till studieförbunden.
Samstud har producerat en gemensam redovisning av sin verksamhet i
Enköpings kommun; ”Möten som utvecklar Enköping”.
Samstud EHH (Enköping Heby Håbo) har haft tre sammanträden inklusive årsmötet och Samstud deltog också på etikseminariet den 19
november.
Sören Johansson, Bilda, som varit ordförande i många år avtackades
vid årsmötet den 7 april. Till ny ordförande valdes Magnus Andersson,
Sensus.

Kort om Samstud Norduppland 2014
Samstuds arbetsområde utgörs av Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner.
Under perioden har åtta studieförbund haft verksamhet i Tierps kommun, nio i Östhammars och sju i Älvkarleby kommuner.
Vid utgången av 2014 fanns tre helt eller delvis bemannade kontor i Tierps kommun
och två i Östhammars.
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Den 28 maj träffade Samstud tillsammans med ULB Tierps kommun, t.f. Kultur och
fritidschef och bibliotekschef Lousia Hatamian och Pia Wårdsäter, politiker (S). Vid
mötet diskuterades idéer om verksamhet i kommunen och samarbete med Tierps folkbibliotek. Under året har ett flertal samarbeten mellan studieförbunden och biblioteket
genomförts, bland annat berättarkurser, berättarkvällar och ett flertal utställningar.
Den 17 september träffade studieförbunden Östhammars kommun för att diskutera
former för Kultur-i-vården. Efter mötet har kommunen beslutat att avskaffa riktlinjerna för denna verksamhet och istället upprätta ett samråd med intresserade studieförbund och kommunen som långsiktigt kommer att planera för verksamhet inom kulturi-vården.
På studieförbundens förfrågan förtydligade Älvkarleby kommun under året kriterierna
för ett föreningsbidrag studieförbunden har möjlighet att söka. Flera studieförbund
skickade in bidragsansökningar till kommunen.
En gemensam verksamhetsredovisning för Tierps och Östhammars
kommuner för verksamhet genomförd under 2013 och planer för
2014 har tagits fram och delats ut vid möte med Tierps kommun i
maj, samt i samband med kommunfullmäktigemöten i Tierp och
Östhammar i december.
Under 2014 har Samstud Norduppland haft sex sammanträden
inklusive årsmötet och man deltog också på etikseminariet
den 19 november.
Ordförande i Samstud Norduppland 2014 har varit Gunnel Eriksson,
ABF.

Kort om Samstud Uppsala Knivsta 2014
Samstud UK inbjöd kommunalråden, kulturnämnden i Uppsala, kulturdirektören och
kulturstrategen i Uppsala till Folkbildningslunch den 13 januari. Lunchen inleddes
med ett kort stycke teater av duon Gerentz och Flink som gestaltade folkbildning då,
nu och i framtiden. Därefter fria samtal kring borden.
Annika Strömberg och Solveig Hedenström från kulturförvaltningen Uppsala kommun
deltog på Samstud UK:s årsmöte den 22 april. De informerade bland annat om arbetet
med Sävja Kulturcentrum och de planer man har för att det ska bli en kulturell mötesplats för alla och vilka förväntningar som finns på medverkan från studieförbunden.
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Samstud UK:s arbetsutskott (Lars Häger, Studiefrämjandet, Kristina Rosen, NBV och
Henrik Ivansson, Folkuniversitetet) inbjöds till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 18 september. Besöket gav tillfälle att lämna över den Studieförbundsgemensamma redovisningen och kortfattat presentera och kommentera den. Det gav
också möjligheten att svara på frågor med anledning av den redovisning av kommunens bidrag till studieförbunden som kulturförvaltningen ställt samman.
Satsningen kring ”Möten som utvecklar Uppsala”, studieförbundens gemensamma verksamhetsredovisning utvärderades
hösten 2013 och det beslutades då att utarbeta en motsvarande
produkt för 2014. Den gemensamma redovisningen delades ut
till kommunfullmäktiges ledamöter i samband med deras möte
på UKK den 9 juni. Den har också delats ut till Kultur-och fritidsnämnden och av ULB och respektive studieförbund i andra
externa sammanhang.
2014 firade Uppsala kommun 200 år av fred.
Fredsåret blev därför temat för de två gemensamma seminarieserier som
studieförbunden arrangerade och marknadsförde i seminariefoldrar för
våren respektive hösten. Foldern delades ut vid folkbildningslunchen
och till kultur- och fritidsnämnden på deras septembermöte.
Samstud UK har under 2014 haft fem protokollförda sammanträden
inklusive årsmötet. Man deltog på det halvdagsseminarium kring etikoch gränsdragningsfrågor som ULB:s Etiska råd anordnade den
25 september.
Ordförande i Samstud UK 2014 har varit Lars Häger, Studiefrämjandet.

Regionalt och nationellt samarbete
Regionalt i Kilen och Politiska Kilen

ULB deltar aktivt i landstingets så kallade Kilen (Kultur i länet)-samarbete. Detta består dels av möten där cheferna för länets kulturförvaltningar, kulturorganisationer och
kulturinstitutioner (”tjänstemanna-KIL”) träffas för information och erfarenhetsutbyte,
dels överläggningar mellan presidier/arbetsutskott (”politisk KIL”) från länets kom11

muner och kulturinstitutioner. Arbetet i Kilen har främst ägnats åt kultursamverkansmodellen, det vill säga landstingens uppgift att fördela statliga kulturbidrag och de
projekt som landstinget driver eller stödjer.

ULB:s remissvar angående landstingets regionala kulturplan

I mars 2014 inbjöds ULB att lämna synpunkter på Regional kulturplan 2015‐2017 för
Uppsala län. I sitt svar uttryckte ULB sin uppskattning över att den kommande kulturplanen i större omfattning än den nuvarande pekar på vikten av samverkan för genomförandet av planen och att det konkretiseras i planen bland annat genom nya mötesplatser och nätverk. Vi påtalade att folkbildningen borde tillmätas en än aktivare roll
genom ett tydligare och sammanhållet utvecklingsområde för folkbildningen. Detta
eftersom studieförbunden och folkhögskolorna nämns på många områden i kulturplanen som en aktör i länet. Folkbildningen är också mottagare av betydande bidrag från
Kultur i länet. Denna synpunkt hörsammades inte men det gjorde flera andra av våra
påpekanden och förslag till tillägg. Den regionala kulturplanen fastställdes av landstingsfullmäktige i juni 2014.

Inspirationsmöte för de ideella kulturföreningarna

Den 20 november arrangerade ULB i samverkan med Riksteatern Uppsala län och
Kultur och Bildning ett inspirationsmöte för de ideella kulturföreningarna i länet. Syftet med mötet var att diskutera förutsättningar och intresse för att starta ett ideellt kulturnätverk i Uppsala. På mötet medverkade Anna-Karin Andersson, verksamhetschef
på Ideell kulturallians riksnivå och Ulf Thörn, kontaktperson för Ideell kulturallians
Östergötland för att berätta om sina erfarenheter på nationellt och regionalt nivå. Kvällen avslutades med ett panelsamtal kring behovet av ett nätverk med Michael Gates
Carlsson, Pop UPP, Katarina Persson, Sadelmakarlängan, Anna Söderbäck, Kultur och
Bildning samt Kristina Båth Sågänger, ULB. Samtalet leddes av Sakip Murat Yalcin
(Kulturernas karneval). Under kvällen serveras lättare tilltugg och det gavs tillfälle för
mingel. Drygt 30 personer deltog. ULB åtog sig att kalla intresserade till ett uppföljande möte i början av 2015 med syfte att få igång ett nätverk i Uppsala län.
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ULB aktivt i regionalt och nationellt folkbildningssamarbete

Samarbetet med de övriga länsbildningsförbunden har fortsatt, både på regional nivå i
Mellansverige och landsomfattande. Detta sker inom ett nätverk för landets länsbildningsförbund, som diskuterar aktuella folkbildnings- och samverkansfrågor, bland
annat med Folkbildningsförbundet.
I oktober deltog ULB i Folkbildningsförbundets årliga verksamhetskonferens för dess
styrelse, kansli och personal och ordförande i studieförbunden och länsbildningsförbunden. Årets tema var den regionala nivåns ökande betydelse och hur vi inom studieförbundssfären möter regionaliseringen. På programmet fanns också ett samtal mellan
Lars-Anders Johansson, Timbro, och Lisa Pelling, Arenagruppen, om valresultatet
2014 och vad det betyder för bildningen i Sverige. Från ULB deltog Britt-Marie Fredriksson, ordförande ULB, Kristina Båth Sågänger och Emma Karlén.
Länsbildningsförbunden i Sverige träffades den 25-26 februari på Folkbildningsrådet,
Rosenlundsgatan 50 i Stockholm. Dagarna innehöll information om Folkbildningsrådets nya roll, hur etikarbetet ska bedrivas framöver, digital delaktighet samt folkbildningspropositionen. Kristina Båth Sågänger och Emma Karlén deltog.
Länsbildningskonsulenterna i Mälardalsregionen har träffats tre gånger under året. Vid
ett av dessa tillfällen deltog även ordföranden för diskussioner och erfarenhetsutbyten.
Syftet är att hitta innehåll och former för ett utökat samarbete och nyttjande av varandras kompetenser och erfarenheter.
I mars 2014 kom en ny folkbildningsproposition. Inför denna genomförde utbildningsdepartementet två hearings för att få ytterligare synpunkter på framför allt statens
syfte och målen med folkbildningsanslaget. Kristina Båth Sågänger deltog på dessa
som en av folkbildningsförbundets representanter.

LÖK, Lokal överenskommelse mellan Uppsala kommun och föreningslivet

I november 2013 anslöt sig ULB till LÖK, lokal överenskommelse mellan Uppsala
kommun och föreningslivet, och under 2014 har ULB deltagit aktivt i arbetet med att
konkretisera överenskommelsen och utveckla former för dialog. Kristina Båth
Sågänger valdes in i den representationsgrupp som regelbundet träffat politiker och
tjänstemän i Uppsala kommun för att diskutera det fortsatta arbetet.
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Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakningen sker på flera olika sätt; genom personliga kontakter, massmediebevakning och med deltagande i konferenser och andra informationsutbyten.
Britt-Marie Fredriksson har deltagit på Folkbildningsrådets frukostmöte kring utvärderingen Cirkeldeltagare efter 65 - livskvalitet och aktivt medborgarskap (Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2014). Kristina Båth Sågänger deltog på frukostmöte där tre
nationella utvärderingar av studieförbundens kulturprogram redovisades, Kulturprogrammens betydelse för kommunerna (som publicerades 2013), Kulturprogrammens
betydelse för deltagarna (Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2014) och Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna (Folkbildningsrådet utvärderar No 4 2014).
Kristina har också tagit del av presentation av Folkbildningsrådets utvärdering av resultat och effekter av bidragsmodeller till studieförbund och folkhögskolor, Att styra
eller icke styra? (Folkbildningsrådet utvärderar No 5 2014).
Kansliet har även kontinuerlig kontakt med de nämnder och förvaltningar som ansvarar för folkbildningsanslagen i länet samt nationellt med Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, Kulturrådet, SKL m fl.
ULB har utvecklat sin närvaro på Facebook och har nu 70 följare. Men många fler nås
av våra publiceringar. Ambitionen är att Facebooksidan ska vara en viktig del av
ULB:s omvärldsbevakning och opinionsarbete där vi ska ge en kontinuerlig och bred
bild av debatt och nyheter som på olika sätt berör folkbildningen. Under 2014 har vi
kommit en bit på väg i det arbetet.
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3. Skapa respekt och tillit för det
demokrati-, kultur- och folkhälsoarbete som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället
Digital Agenda för Uppsala Län

”Digital agenda för Uppsala län 1.0” (den första regionala digitala agendan i landet)
antogs i december 2013 och den 14 februari 2014 inbjöd Regionförbundet till en kickoff i Knivsta för att informera om aktuella aktiviteter som pågår runt om i länet och få
tillfälle att diskutera fortsatt arbete. Målgrupper för mötet var i första hand verksamhetsansvariga chefer och berörda tjänstemän i kommunerna. Kristina Båth Sågänger
medverkade för att berätta om studieförbundens arbete med digital delaktighet i Uppsala län.
Den 9 april kom den första lägesrapporten om den Digitala Agendan som konstaterar
att ”folkbibliotek och studieförbund är viktiga aktörer, som med sina utbildningar och
övriga insatser bidrar till att höja den digitala kunskapen och minska utanförskapet hos
länets invånare. Många bibliotek och studieförbund har dessutom planer på att utveckla sin verksamhet inom detta. Länsbiblioteket och Uppsala läns bildningsförbund
har en sammanhållande och viktig roll för utvecklingen av detta arbete.”
Den 4 juni träffade ULB och Länsbiblioteket Regionförbundets nya e-samordnare
Loth Hammar för att uppdatera varandra kring vad som pågår och hur vi kan fortsätta
arbete med Digital delaktighet.

Läsfrämjande
”Läsa för livet” var namnet på den satsning på läsfrämjande insatser som regeringen
beslutade om inför 2014, och där det övergripande målet är att alla i Sverige ska få
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möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.
En målsättning är att stärka samarbetet mellan det civila samhället och andra aktörer
som bedriver läsfrämjande verksamhet till exempel folkbildningen och folkbiblioteken.
ULB och Kultur och Bildning Uppsala läns landsting beslutade att initiera samarbeten
mellan folkbiblioteken och folkbildningsorganisationerna i länet. Den 31 januari 2014
deltog Kristina Båth Sågänger på ett möte för bibliotekscheferna i länets kommuner
för en timmes samtal om ULB och kring kontakterna mellan folkbildning och folkbibliotek.
ULB deltog den 3 juni då Kulturrådet bjöd in alla med ansvar för läsfrämjande inom
regional biblioteksverksamhet, länsbildningsförbund och folkhögskolor till möte för
att diskutera läsfrämjandeuppdraget. Syftet med mötet var att bidra till det handlingsprogram som Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram och som ska svara på vad som är
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.

En dag kring läsfrämjande och digital delaktighet

Foto: Emma Karlén

Den 4 mars bjöd ULB och Länsbibliotek Uppsala in chefer och verksamhetsutvecklare
i folkbiblioteken, studieförbunden och folkhögskolorna till en dag för inspiration och
diskussion om samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning kring
digital delaktighet och läsfrämjande. Totalt deltog nära 50 personer. Dagen varvades
mellan föreläsare, lokala goda exempel och diskussioner.
Dagens första föreläsare var Ann Wiklund, nationell samordnare för läns- och folkbiblioteken i Digidel 2013. Hon berättade om de lärdomar som man dragit av det projektet. Bland de erfarenheter hon delade med sig av betonades vikten av att sätta användaren (och inte den egna organisationen) i centrum. Man bör också fråga sig vad
som är viktigt att göra och varför.
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Caroline Quistberg, Regionförbundet Uppsala län berättade att Uppsala län var det
första länet att skapa en gemensam digital agenda. Sedan den första versionen, 1.0,
publicerades har en andra del skapats. Från Regionförbundets sida arbetar man just nu
med ”Uppländsk drivkraft 3.0” - en vision för Uppsala län som Europas mest attraktiva kunskapsregion.
Cay Corneliuson, Statens Kulturråd, redogjorde för Kulturrådets nya, mera aktiva roll i
att initiera och samordna insatser för att öka läsandet. Ett exempel är införandet av en
nationell läsambassadör. Man har också ett nytt uppdrag tillsammans med Riksidrottsförbundet, via SISU Idrottsutbildarna: ”Idrott och läsfrämjande”.
Under dagen presenterades också flera exempel på samarbeten mellan folkbibliotek
och folkbildning kring såväl digital delaktighet som läsfrämjande verksamheter.
Varje pass avslutades med gruppdiskussioner om på vilket sätt alla kan dra nytta av
dessa erfarenheter och projekt. Avslutningsvis fick alla deltagare fundera över vad
dagen gett och hur man kommer arbeta vidare med digital delaktighet och läsfrämjande insatser utifrån dagens program.

Kulturprogrammens betydelse
I Uppsala län genomför studieförbunden mer än 18 000 kulturprogram som samlar 820
000 deltagare, runt om i länet (SCB 2014).
Kulturverksamheten i allmänhet, och kulturprogrammen specifikt, är självklara delar i
studieförbundens verksamhet. Vilken betydelse har de för lokalsamhället, deltagarna
samt de medverkande? Det har undersökts i tre nationella utvärderingar som gjorts på
uppdrag av Folkbildningsrådet.
Den första av utvärderingens tre rapporter belyser kulturprogrammens betydelse för
kommunerna. Den andra fokuserar på kulturprogrammens betydelse för sina deltagare
och den tredje utvärderingen fokuserar på kulturprogrammens betydelse för dem som
medverkar i dem på andra sätt, bland annat i förhållande till kulturområdets arbetsmarknad.
Den 4 december bjöd ULB in politiker och tjänstemän i kommuner och i landstinget
samt förtroendevalda och anställda i studieförbunden till ett seminarium kring utvärderingarnas resultat. Ett trettiotal personer deltog. Kristina Båth Sågänger inledde semi17

nariet med en genomgång av hur kulturprogramsverksamheten ser ut i Uppsala län och
därefter fick deltagarna möta en av forskarna bakom utvärderingarna, Sara Tannå, kultursociolog från Umeå.
Sara Tannå berättade att utvärderingarna
visar att för deltagarna ger kulturprogrammen kunskap och nya perspektiv,
skapar engagemang och påverkansmöjligheter, stärker människors självkänsla
och inbjuder till kreativitet och eget
skapande. Kulturprogrammen når människor som vanligtvis inte tar del av kulturutbudet. En förklaring är att många av deltagarna är aktiva föreningsmedlemmar
och aktiva cirkeldeltagare. Då kulturprogrammen för det mesta anordnas i samverkan
med dessa föreningar eller i anslutning till cirkelverksamhet behövs ingen anmälan
och programmen äger rum i miljöer där deltagarna känner sig hemma. Deltagandet är
dessutom ofta gratis, eller billigt.
Kulturprogrammen i studieförbunden ökar tillgången till kulturarrangemang i landets
kommuner, och breddar deltagandet. Studieförbunden arbetar för att nå ut inte bara till
nya sociala grupper, utan även geografiskt – till befolkningen utanför centralorten.
Utan studieförbundens kulturprogram skulle det inte finnas särskilt mycket kultur på
många mindre orter.
Med 527 000 uppdrag per år till kulturarbetarnas arbetsmarknad är förmodligen studieförbunden den största uppdragsgivaren för landets konstnärer. Dock finns av rapporteringstekniska skäl en osäkerhet kring hur många medverkande som är yrkesverksamma konstnärer.
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4. Göra folkbildningen tydlig och
synlig genom att föra ut dess
resultat
www.ulb.se

Webbsidan är en av ULB:s viktigaste kanaler för information om folkbildning och
med tydliga länkar till medlemsorganisationerna. Sidan vänder sig i första hand till
dem som vill veta mer om folkbildning i Uppsala län. Där finns rapporter, information
och material av olika slag. Mer specifika frågor kommer ofta från politiker och tjänstemän som handlägger folkbildningsfrågor i kommun och landsting. De kan hitta statistik för studieförbund och folkhögskolor, länkar till andra samarbetsorgan och kontaktuppgifter till alla studieförbund och folkhögskolor. Där finns även pressinformation och korta fakta. Webbsidan presenterar även nyheter, kulturdebatt och inslag i
olika verksamheter inom länets folkbildning.
Webbsidan ska vara ett nav i ULB:s kommunikations- och informationsarbete. För att
vara det behöver webbsidan utvecklas såväl med programvara som till innehåll och
under 2014 har arbetet pågått med att utveckla en ny hemsida. Ambitionen var att den
nya sidan skulle öppnas under hösten 2014 men arbetet har tagit längre tid än beräknat. Istället kommer hemsidan att invigas under våren 2015.

FOLKBILDNINGSNYTT
Under 2014 har ULB:s nyhetsbrev om länets folkbildning,
FOLKBILDNINGSNYTT, producerats i fyra nummer med följande teman: Fred, Medborgare och civilsamhälle, Tillgänglighet
och delaktighet samt Lustfyllt lärande. I Folkbildningsnytt beskriver ULB:s medlemmar sina verksamheter genom konkreta
exempel i längre reportage eller korta notiser. Därmed bidrar
nyhetsbrevet till att visa hur folkbildningen ger människor möjligheter till personlig utveckling och livslångt lärande. Nyhets19

brevet skickas ut till länets kommuner (såväl politiker som tjänstemän), till landstinget
och länets riksdagsledamöter samt till andra med intresse för folkbildnings- och kulturfrågor i länet. Antalet prenumeranter har ökat under året.

Verksamhetsstatistik
Verksamhetsstatistiken för studieförbunden och folkhögskolorna
i länet sammanställs årligen och presenterats bland annat vid
lokala och regionala möten och på www.ulb.se. En sammanfattning av verksamhetsstatistiken för studieförbunden görs årligen i
"Kalla Fakta" för länets alla kommuner samt hela länet, främst
som underlag till de lokala kontakterna med politiker och tjänstemän.

Kontroll på samhällsstödet
Länsbildningsförbunden tar årligen fram och vidarebefordrar statistik kring kommunernas och landstingets bidragsgivning till studieförbunden. Folkbildningsrådet samlar
in och sammanställer denna information.
ULB ger utökad information med att även presentera sammanställningar av bidragsvillkor, regler och annat som gäller i länets bidragsgivning till studieförbunden. Allt
finns publicerat på www.ulb.se.
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Kommun- och landstingsbidrag 2010 - 2014
Generella kommun- och landstingsbidrag tkr, till studieförbunden:

Noter till statistik ovan:
* 15 % av tot bidraget för kultur i vården, ca 1,64 milj kr 2014
** Tillkommer s k kultur i vården-bidrag (öronmärkta för viss verksamhet inom vården),
ca 187 tkr totalt i Tierp och Östhammar
*** 50 tkr kan sökas av studieförbunden för verksamhet
**** Fr o m 2014 inkl bidraget för kultur i vården (400´ ) i det generella bidraget
***** Beräknat på 9 mkr, dvs utan kultur i vården bidraget

På uppdrag av flertalet kommunala kulturförvaltningar i länet beräknar ULB:s kansli
årligen även fördelningarna av kommunernas respektive årsbidrag till studieförbunden
och levererar samtidigt aktuell statistik från verksamheten.
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5. Organisation, administration och
ekonomi
Organisation

Medlemsorganisationer i Uppsala Läns Bildningsförbund

Länsbibliotek Uppsala
Wiks folkhögskola
Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö
Arbetarnas Bildningsförbund i Uppsala län
Folkuniversitetet Uppsala län
Ibn Rushd Studieförbund distrikt Gotland, Stockholm, Uppsala
Kulturens bildningsverksamhet
Medborgarskolan Mälardalen
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Uppsala län Gotland
Sensus studieförbund Uppsala - Härnösand
Studiefrämjandet i Uppsala län
Studieförbundet Bilda Öst
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Uppland

På årsmötet 2014 valdes Kulturens Bildningsverksamhet och Ibn Rushd Studieförbund
in som nya medlemmar i ULB.
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Styrelse 2014

Vid årsmötet 2014 avtackades Åke Göransson som ordförande. Åke har varit ordförande i ULB sedan 2010. Till ny ordförande för perioden 2014-2015 valdes BrittMarie Fredriksson och till vice ordförande utsågs Agneta Monie.

Organisation

Ordinarie ledamot

Pers suppleant

ABF

Agneta Monie

Åke Söderling

Bilda

Charlotte Backlund

Linda Brandemark

Folkuniversitetet

Gunnar Danielsson

Henrik Ivansson

Studiefrämjandet

Lars Häger

Ia Eriksson Dobrovich

SV

Fredrik Sjöberg

Rita Valdmaa-Larsson

NBV

Karin Hagman

Kristina Rosen

SISU

Ann-Catherine Karlsson

Dag Söderberg

Medborgarskolan

Ingela Berggren

Christina Rådegård

Sensus

Birgitta Sedin

Bodil Larsson Frånlund

Biskops-Arnö

Mats Lundborg

Robert Norman

Wiks folkhögskola Yvonne Jansson

Charlotte Precht

Länsbibliotek
Uppsala

Malin Ögland

Stefan Eurenius

Kulturens

Temurmalik Khudojberdi

Kenneth Lundmark

Ibn Rushd

Mohammad
Fateh Atia

Faaid Ali-Nuur Ahmed
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Från maj till december 2014 har Stefan Eurenius, länsbibliotek Uppsala, ersatts av Anders
Kollberg. Gunnar Danielsson lämnade styrelsen i november 2014.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under 2014.

Arbetsutskott 2014

ULB:s arbetsutskott har sedan årsmötet 2014 utgjorts av Britt-Marie Fredriksson, ordförande,
Agneta Monie, vice ordförande och Lars Häger. Totalt har AU haft fem protokollförda möten
under 2014.

Revisorer och valberedning 2014

Som auktoriserad revisor tjänstgör Johan Grahn, Revisorshuset, och som förtroendevald revisor Jan Ask. Suppleanter är Mats Johansson, auktoriserad, och Bengt Mattsson, förtroendevald.
Valberedningen utgörs av Tommy Winberg (sammankallande) samt Ann-Britt Clavebring
och Hannu Kannussaari.

Årsmötet 22 april 2014

Värd för årsmötet 2014 var Bilda som bjöd in till Ungdomens hus, Svartbäcksgatan 32 Uppsala. Duon Gerentz och Flink bjöd på en kort teaterförställning som gestaltade folkbildning
då, nu och i framtiden och därefter hälsade ULB:s ordförande Åke Göransson alla välkomna
till årsmötet. Åke tackade för sin tid som ordförande i ULB med uppmaningen att folkbildningen behöver vara mer stökiga. Vi ska vara samhällskritiska, systemkritiska och självkritiska.

Personal

Länsbildningskonsulent, 100 %, Kristina Båth Sågänger, och biträdande konsulent, 50 %,
Emma Karlén. För att utveckla hemsidan har Emma Karlén deltagit i Studiefrämjandets distansutbildning om hemsidesutveckling i Wordpress.
I mitten av december meddelade Kristina Båth Sågänger att hon säger upp sig från jobbet som
länsbildningskonsulent. Strax före julledigheten påbörjades rekryteringen efter en ersättare.

Medlemskap och representation 2014

ULB är medlem i IDEA, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Föreningen för
Folkbildningsforskning samt Folkrörelsearkivet för Uppsala län (där ULB:s arkivalier
deponeras). Vidare har ULB deltagit i årsmöten med Samstud Uppsala Knivsta, Samstud
Norduppland och Samstud Enköping, Heby, Håbo.
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Länsbildningskonsulenten har under 2014 varit sekreterare i Samstud Uppsala Knivsta,
Samstud Norduppland samt Samstud Enköping Heby Håbo.
Kristina Båth Sågänger valdes våren 2014 in i Folkbildningsrådets styrelse.

Administration och lokaler

Arbetet med bokföring och bokslutsarbete har köpts från EH Adm & Redovisning. Budgetarbete, kontroll och uppföljning har gjorts av kansliet och arbetsutskottet. Tjänster för datorunderhåll köps från Office it-partner.

Uppföljning

Avstämning av beslut och verksamhet sker kontinuerligt, främst vid det dagliga kansliarbetet
och vid styrelsens sammanträden. Uppföljning och kontroll sker regelbundet av mål och ekonomi. Verksamheten dokumenteras i protokoll, rapporter och årlig verksamhetsberättelse.

Ekonomi 2014

Resultatet 2014 gav ett underskott om 545,47 kr vilket var avsevärt bättre än det budgeterade
underskottet om 70 000 kr.

Balanserat eget kapital
Årets resultat
Nytt balanserat resultat

789 432,38 kr
- 545,47 kr
788 886,91 kr

Styrelsen har beslutat att nytt balanserat resultat förs över i ny räkning.
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6. Resultat och balansräkning 2014
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Uppsala 2015-03-30

Britt-Marie Fredriksson

Charlotte Backlund

Agneta Monie

Ingela Berggren

Gunnar Danielsson

Malin Ögland

Birgitta Sedin

Mats Lundborg

Lars Häger

Yvonne Jansson

Karin Hagman

Fredrik Sjöberg

Mohammad Fateh Atia

Ann-Cathrine Karlsson

Temur Malik Khudojberdi

Vår revisionsberättelse har avgivits den

Johan Grahn
Auktoriserad revisor

Jan Ask
av årsmötet utsedd revisor
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Folkbildningen är Sveriges största mötesplats för
människor som vill utvecklas.
När människor möts skapas nya idéer och insikter.

Studieförbunden, folkhögskolorna och biblioteken
är stimulerande och effektiva resurser genom
cirklar, kurser och kulturupplevelser.

Folkbildningen är en plats för kunskap och
engagemang som stärker samhället.

www.ulb.se
info@ulb.se
018-15 54 30
S:t Persgatan 13, 753 20 Uppsala
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