Handlingsplan Uppsala Läns Bildningsförbund 2016

Bakgrund
Vi lever i en tid då vi står inför stora utmaningar lokalt och globalt. Här och nu - de stora strömmar av
människor som kommer till vårt land flyende från krig. Den senaste tidens terrorattacker och upptrappning i
världen gör inte omvärlden mindre komplex och behovet av folkbildningsinsatser i närsamhället mindre. Andra
långsiktiga utmaningar som likväl kräver insatser här och nu som t ex klimatfrågan. Dagsfärska rapporter om ett
segregerat Sverige där befolkningen i ett 40-tal orter har betydligt sämre levnadsvillkor, utbildningsnivå,
tillgång till arbete m.m. än resterande delen av vår befolkning. Internationell forskning visar att mer är hälften
av alla arbetstillfällen riskerar att försvinna inom den kommande 20-årsperioden till följd av digitalisering och
automatisering. Digitaliseringen är därmed den mest samhällsomvälvande process vi sett sedan
industrialiseringens dagar. Folkbildningen i Uppsala län är en del av detta. Här och nu.

Inledning
Under 2016 kommer ULB
Att intensifiera opinionsarbetet för att synliggöra folkbildningens effekter på individ och samhällsnivå
samt folkbildningsorganisationernas viktiga roll för en positiv samhällsutveckling i Uppsala län.
Att lägga särskilt fokus på verksamhetsområdena asylsökande, etablering av nyanlända, läsfrämjande,
digital agenda, samt folkhälsa och hållbar utveckling.
Verksamhetsidé
ULB är en regional paraply organisation för folkbildningens organisationer i länet, som ska stärka
folkbildningens idé och de regionala folkbildningsorganisationernas ställning och inflytande i
regionen.
Övergripande mål:




Samverkan och Samarbeten
Kommunikation & Omvärldsbevakning
Etik

Samverkan och Samarbeten
ULB samverkar med lokala studieförbundsrepresentanter i länets samtliga kommuner samt Biskops
Arnö folkhögskola, Wiks folkhögskola och länsbibliotek Uppsala. Det finns 3 lokala
samrådsorganisationer (Samstuds) som tillsammans täcker alla länets kommuner. Samstud träffar
kontinuerligt kommunala tjänstemän och politiker för att informera om folkbildningens pågående
verksamhet, de långsiktiga effekterna av folkbildning i form av t ex ökad folkhälsa, demokrati,
delaktighet, ökat inträde på arbetsmarknaden, samt för att etablera och vidareutveckla samarbeten.
ULBs styrelse träffas 4 gånger per år, varav en årlig heldagskonferens.
ULBs styrelse träffar en gång per år folkbildningsorganisationernas ordförande för att gemensamt
analysera och diskutera förändringar i omvärlden och samhällsutvecklingen som påverkar
folkbildningen och därmed ULBs arbete.
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ULB medverkar i Tjänstemanna-KIL – chefsnätverk Kultur Uppsala län.
ULB medverkar även i Politisk KIL där chefer inom kultursektorn i Uppsala Län och landstingets
kulturpolitiker träffas.
ULB har undertecknat LÖK.
ULB samverkar med Digidelnätverket kring att främja digital delaktighet.
ULB har under 2015 inlett en samverkan med regionförbund Uppsala kring frågor som rör
regionaliseringsprocessen samt kompetensförsörjning i länet. ULB kommer under året arbeta för att
utveckla denna samverkan.
ULB samverkar i Mälardalen genom nätverk för Länsbildningsförbunden. Mälardalennätverket träffas
minst 4 gånger/år.
ULB samverkar nationellt med övriga Länsbildningsförbund samt Folkbildningsförbundet.
Gemensamma konferenser 2 gånger/år.
ULB samverkar också med Folkbildningsrådet, RIO (Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation),
SKL.
ULB deltar i regionala/nationella konferenser, bland annat forskarkonferenser, som är av vikt för
folkbildningen/ där folkbildningen lyfts.
Kommunikation & Omvärldsbevakning
ULB arbetar för att i olika kanaler lyfta och synliggöra folkbildningen i Uppsala län och dess effekter
för individ och samhälle. Genom en aktiv och systematisk omvärldsbevakning ska ULB bevaka
folkbildningens organisationers intressen och hålla dess medlemsorganisationer uppdaterade om
viktiga händelser i samhällsutvecklingen som berör folkbildningen.
Exempel på kanaler ULB kommunicerar i: Webb, Digitalt nyhetsbrev, Sociala medier, Trycksaker,
Träffa politiker och tjänstemän.
ULB deltar i de årliga forskarkonferenser om folkbildning som anordnas. ULB kommer lyfta
forskningsresultat som tydligt visar att det är ekonomiskt fördelaktigt för kommuner och regioner att
investera i folkbildning. Den investerade summan ”fås” flerfaldigt tillbaka i form av ökad folkhälsa,
ökat inträde på arbetsmarknaden, ökad delaktighet i samhället, m.m.
Genom att jobba med igenkänning dvs. återkommande formuleringar, frågor, format, samt genom
påverkansarbete och lobbying, kommer ULB synliggöra folkbildningens roll för den enskilda
människan, samhället och demokrati i regionen.

Etik
Arbetet med etik och kvalitet är viktiga för att folkbildningen i Uppsala län ska ha en fortsatt hög
trovärdighet och kvalitet. ULB har ett etiskt råd som träffas årligen för att planera etikarbetet för
folkbildningsorganisationerna i länet. Det etiska rådet anordnar minst 1 gång per år en
utbildningsdag som inrymmer diskussioner och erfarenhetsutbyte om tolkning av folkbildningens
riktlinjer och regelverk samt de av staten uppsatta syften och mål.
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